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editorial

Na maioria
das vezes,
quando uma

nova Diretoria toma
posse em um clube
ou Associação, as
palavras de ordem
são: renovação, no-
vos conceitos, nova
administração, ete. Em nosso
CONSEG, é um pouco dife-
rente, porque nossa palavra de
ordem é continuidade.

Continuidade de um tra-
balho honesto, sério e trans-
parente que tem sido a tônica
das diretorias do CONSEG
de Barueri Alphaville/Tamboré,
desde sua fundação, e que
tenho certeza, será também a
bandeira dessa nova Diretoria,
buscando sempre a melhor
integração entre comunidade e
autoridades constituídas de se-
gurança, com a finalidade de
trazer e proporcionar a nossa
comunidade, melhores condi-
ções de segurança.

A conscientização da nossa
comunidade, em todos os seus
segmentos, é fundamental
para que nossa região tenha
seus índices de violência manti-
dos em padrões considerados
baixos e para tanto, a partici-
pação dessa mesma comu-
nidade, é necessária.

Os problemas com segu-
rança existem e fazem parte do
nosso cotidiano. Alphaville e
Tamboré infelizmente não são
locais imunes à violência,
porém cabe a você, morador,
empresário e trabalhador da
região, sugerir, trazer novas
idéias, reclamar, reivindicar e
principalmente, participar e

colaborar com sua
comunidade, para
que o seu lar ou lo-
cal de trabalho con-
tinue a ser um lugar
digno e seguro.

O CONSEG Ba-
rueri Alphaville/Tam-

boré tem por objetivo
ser o porta-voz das necessida-
des e reivindicações da região,
em relação aos problemas de
segurança e na medida do pos-
sível, encontrar as soluções pa-
ra esses problemas. :

Atualmente, se faz neces- :
sário a ampliação do convênio :
Comunidade x Prefeitura Muni- ••cipal de Barueri, para que o •
atual contingente de 68 guar- :
das municipais possa ser au- •
mentado. Nossa região sente :
diariamente os problemas do :
trânsito e há necessidade de •
mais fiscalização e planejamen- •
to do mesmo. A criação de •
novos Distritos Policiais para a •
cidade de Barueri refletirá, sem •
dúvida, em benefícios para •
nossa comunidade.

Enfim, são muitos os pro-
blemas, são muitas as idéias e •
soluções e nossa Diretoria
espera contar com sua cons- :
cientização, participação e co- •
laboração para uma das ques- :
tões mais importantes de nos- •
sa época: a segurança. :

Participe do CONSEG. Ve- •
nha nos ajudar a fazer de nos- •
so bairro um local seguro para •
se trabalhar e viver. Aguar- :
damos sua visita! ! •

••••Eduardo Pereira da Silva
Presidente do CONSEG

Barueri Alphaville/Tamboré
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Síntese
das.-reumoes

Autoridades em reunião do Conseg

Lojas
Americanas.com

solicita iluminação
e calçamento

Preocupado com a segurança
na Avenida Marcos Penteado de
Ulhôa Rodrigues, o representante
da comunidade local Francisco
Cantanhêde, gerente das Lojas
Americanas.com comentou, em
reunião ordinária, que a falta de ilu-
minação e calçada geram insegu-
rança aos funcionários das empre-
sas naquele local. A diretoria do
CONSEG enviou ofício e pessoal-
mente pediu providências à Pre-
feitura Municipal.

Estamos atentos

o Sr. José Henrique Gon-
çalves, gerente da agência do
Banco do Brasil S/A, em AI-
phaville, elogiou a matéria no

• CONSEG Notícias que alertou a
: população quanto aos 'perigos
• de assalto nas saídas dos

Bancos. Segundo ele, trata-se
de um assunto que afeta dire-
tamente a segurança das pes-
soas e que, muitas vezes, é
negligenciado. "A segurança
dos clientes é uma preocu-
pação constante das insti-
tuições financeiras, em es-
pecial, do Banco do Bra-
sil", comenta Henrique.

•

••••••••••••••••

Urgência para
a instalação do

2° Distrito Policial
em Alphaville

Comunidade se une para pedir
urgência na instalação do 2°
Distrito Policial em Alphaville.
Segundo o prefeito Gil Arantes, o
prédio já está alugado, aguar-
dando apenas a liberação do
Governo Estadual, Um requeri-
mento do CONSEG, reunindo
assinaturas de entidades, será
encaminhado ao Governo para
reforçar o pedido.

Nova diretoria
da Sociedade

Alphaville
Residencial 1

Em 10 de julho passado,
tomou posse a nova Diretoria
Executiva da Sociedade AI-
phaville Residencial 1, que
cumprirá o biênio 2003/2005,
sendo diretor presidente, Carlos
José Meismith; vice-presidente,
Antonio Fernando Abrahão;
diretor administrativo e finan-

ceiro, Carlos Elio Haraquchi: dire-
tor de manutenção, Adilson

Vicari; diretor de segurança,
Fernando Sérgio Pastore; diretor

técnico, Ricardo José Queiroz. A
Soe. Alphaville Res. 1 fica na Ala-

meda Rio Negro, 1500 - Alphaville,
telefone: 4191-1921.



ONS - Organização
Nacional de
Segurança

Em visita ao CONSEG,a ONS,
presidida por Dário Roberto
Gonçalves, apresentou sua enti-
dade, criada em primeiro de
dezembro de 2002, que busca
soluções concretas e meios téc-
nicos, operacionais e finan-
ceiros para todas as cidades do
país, na implantação de proje-
tos direcionados à segurança
pública. "Incentivados pela Lei
9.790/99 e percebendo que
o poder público sozinho não
tem conseguido atuar de
forma consistente no com-
bate à violência no país, um
grupo de empresários, pro-
fissionais liberais, especialis-
tas em segurança pública e
cidadãos voluntários, re-
solveu se unir para ajudar na
solução desse problema",
comenta Dário, apresentan-
do ainda os seguintes proje-
tos: 8ack-bone óptico (anel
óptico) em torno da região;
monitoramento de imagens
em circuito fechado de TV
24 horas; socialização digital,
através de terminais, permite
a população o acesso a
Internet, informações de en-
fermos em hospitais, acom-
panhamento escolar aos filhos
e outros; telefonia digital,
através do anel óptico a trans-
missão de imagens e telefonia
com redução de custos aos
órgãos municipais e particulares.
E ainda, otimização das forças
públicas; diminuição do tempo de
atendimento; inclusão social; agili-
dade de implantação, adequação;
redução de custos; redução do
imposto de renda pessoa jurídica e
marketing gratuito.

A ONS fica na Praça Oswaldo
Cruz, 988 - 9° andar - São Paulo/Sl;
telefone 4492-2105.

acontece

radores, população flutuante,
desde que respeite nossa comu-
nidade. E o Demutran deveria
estar presente no nosso dia-a-
dia, exatamente como a Guarda
Civil Municipal, a Polícia Militar
e a SACIE, que a simples pre-
sença em alguns pontos es-
tratégicos, de certa forma, já
inibe os infratores - enfim
cumprindo o seu papel de fato",
desabafa Clemir.

Comunidade reclama
a ausência do DEMUTRAN

Os acidentes de trânsito, estacionamentos
irregulares e a falta dê sinalização

afetam a rotina da cidade

OCONSEG Notí-
cias ouviu al-
guns dos mora-

dores e trabalhadores
locais que reclamam a
ausência e falta de fisca-
lização por parte do DE-
MUTRAN - Departamento
Municipal de Trânsito.
Segundo eles, o DEMU-
TRAN não opera de forma
satisfatória na região.

"Estou em Alphaville há
dez anos. Assim como a
população fixa e flutuante
aumentou consideravel-
mente, infelizmente tam-
bém aumentaram os pro-
blemas de ocorrências, en-
tre eles, o trânsito. Pela
ausência do Demutran, so-
mos penalizados pelo total
desrespeito dos motoristas,
que vai desde avançar os
únicos semáforos que te-
mos, estacionarem em lo-
cais proibidos - isso vale
para carros particulares, ca-
minhões, caçambas etc. ..,
até o abuso de bloquea-
rem até a entrada de ga-
ragens de alguns prédios.
As guias demarcadas en-
tão, é uma festa", comen-
ta a moradora Clemir
França, sub-síndica do
Edifício Regina.

"Ninguém respei-
ta nem as guias rebai-
xadas, nem as demar-
cadas por causa do
local de conversão
de veículos. Inúme-
ros ofícios já fo-
ram encaminhados
ao Demutran, pe-
dindo providên-
cias, sem ne-
nhum retorno.
.O interessante é

que, quando um síndico coloca
cavaletes em frente ao prédio,
porque precisa da vaga para um
caminhão de água, de mudan-
ça, de gás etc. .. r aí sim, o Demu-
tran aparece para punir", diz
Clemir.

"É inadmissível não termos,
uma vaga para atendimento de
um socorro médico, perua esco-
lar, etc. Há ainda, as infinitas
obras nas ruas ou mesmo cons-
trução, em que
não há a presença
de ninguém do
trânsito para orien-
tar, ajudar e até
punir os infratores.
Aí sim, o trânsito
pára completamen-
te, por causa de
um único carro ou
uma obra", explica
a moradora.

"Outro dia, or-
ganizava um even-
to numa Biblioteca
Pública de São
Paulo. Uma família
resolveu estacionar
o carro exatamente
na vaga demarca-
da para deficientes
físicos. Ligamos pa-
ra o C.E.T - Com-
panhia de Enge-
nharia de Tráfego
que em dez minu-
tos, apareceu e simplesmen-
te guinchou o veículo. Pergun-
tei aos guardas quem faz
essa fiscalização em Barueri?
Responderam: - o Demutran.
Assim, como muitos moradores
de Alphaville, fiquei me pergun-
tando: - Onde está o Demutran
que não vê o nosso trânsito
ficando cada vez mais caótico?
Na minha opinião, todos são
muito bem-vindos: novos mo-

Alameda Rio Negro, em frente aos Bancos,
moradores pedem a volta dos agentes de
trânsito

"Além de inibir a ação dos
bandidos, disciplina os pedes-
tres. Precisamos da atuação dos
agentes de trânsito no local",
comenta Leonardo Cunha, ge-
rente da SACIE. Segundo o
prefeito Gil Arantes, os agentes
voltaram, porém moradores
afirmam não haver ninguém no
local, além dos pedestres.



Aclamada em 23 de abril
passado, a diretoria estabeleceu

Umadas principais metas
da nova Diretoria do
CONSEG, com mandato

previsto até maio de 2005, é
ganhar força junto à comu-
nidade e autoridades para man-
ter os índices de criminalidade
considerados relativamente bai-
xos, diante da insegurança em
todo o país.

Em Alphaville, um dos pon-
tos mais visados do Estado,
pode-se considerar a ação con-
junta entre os órgãos de segu-
rança, um alto padrão de aten-
dimento, servindo de exemplo
entre outros municípios.

Mesmo existindo uma preo-
cupação e dedicação especial

da administração pública, em
manter baixos os índices de
ocorrências, notamos através
das notícias, que obviamente se
trata de um trabalho árduo,
porém ações organizadas po-
dem reverter o jogo.

Desenvolvendo a educação e
o diálogo junto aos jovens e
adolescentes, trabalho para to-
dos, aprimoramento de pro-
fissionais, a qualificação e es-
pecialização. Projetos sociais
envolvendo a parceria e o com-
prometimento de empresários e
comunidade. Uma polícia equi-
pada e bem preparada, enfim,
pensar no Brasil como um país
em desenvolvimento perma-
nente e não como um país em
decadência eminente, certa-
mente, ganharemos uma "socie-
dade organizada".

Diretoria do CONSEG

como metas, o aumento do efe-
tivo da Guarda Civil Municipal,
além dos 68. guardas que já
atuam em Alphaville e Tamboré;
a adesão de mais empresas
locais como membros partici-
pantes do CONSEG e o apoio à
instalação do 2° Distrito Policial
em Alphaville, incrementando a
segurança local.

Para o presidente Eduardo
Pereira da Silva, "o CONSEG tem
sido, por objetivo, o porta-voz
das necessidades e reivindicações
da região em relação às questões
de segurança e, na medida do
possível, tem procurado encon-
trar as soluções para esses pro-
blemas. Todas as nossas ações

pedem equilíbrio, sensatez, pla-
nejamento e acima de tudo,
diplomacia; pois, o objetivo deste
órgão é reivindicar e obter o
retorno a contento e, não tumul-
tuar nem atravessar o planeja-
mento público. Esta é a filosofia
deste CONSEG", finaliza Eduardo.

A diretoria é formada pelo
presidente Eduardo Pereira da
Silva, 44 anos, casado e enge-
nheiro civil. Já atuou em em-
presas, como: Jato Gret Enge-
nharia, Max Shopping Jundiaí e
atualmente, é gerente opera-
cional do Shopping Tamboré.
Vice-presidente, Gustavo Tomas
Godet, atual presidente da

Sociedade
Segurança: uma questã

Sociedade Alphaville Centro
Industrial e Empresarial. Em-
presário e membro do CONSEG,
desde a implantação em setem-
bro de 1997. Diretor de Assun-
tos Sociais e Comunitários -
Mário Lopes, também vereador
de Barueri, empresário e um dos
fundadores do CONSEG. Nesta
gestão, atuará na área social. 10

Secretário - Edimilson Soares
Ferreira, diretor administrativo fi-
nanceiro do Condomínio Centro
Comercial Alphaville, formado
em Economia, pós-graduado
em Ciências Econômicas Admi-
nistrativas e Financeiras. Atua
em Alphaville desde 1993,
sendo seis anos, no Centro Co-

mercial. Para Edimilson, membro
do CONSEG, desde a sua
implantação, participar deste
trabalho é contribuir e acrescen-
tar a segurança para o Centro
Comercial e Alphaville. "A impor-
tância está na somatória dos
esforços, junto aos membros
das demais entidades, con-
tribuindo para o crescimento da
segurança em Alphaville e Tam-
boré", ressalta Edimilson. 20 Se-
cretário - Luiz Humberto Men-
des Salge, 50 anos, casado, en-
genheiro civil e bacharel em
Ciências Jurídicas e Sociais.
Atuou como líder comunitário; é
consultor na área imobiliária e

empresarial. Aprecia esportes e
não dispensa o futebol com os
amigos. Para Salge, atuar no
CONSEG é importante pela par-
ticipação. "Prefiro errar partici-
pando de atividades comu-
nitárias, a me omitir, pensando
que estou acertando", finaliza
Luiz. Na comissão de Ética, os
membros são: Orlando Fernan-
des, morador da Sociedade AI-
phaville Residencial 1, gerente de
segurança, 63 anos, que comen-
ta, "No CONSEG, tomamos co-
nhecimento sobre o que acon-
tece na região", diz Orlando. Ru-
bens Marcelino, coordenador
de alunos na FIEB - Funda-
ção Instituto de Ensino

Prc
soaet:

vendo a
o compron

empresários. L
pada e bem prepa

no Brasil como um r.
to permanente e

em decadênci
tamente,

uma
de Barueri, que afirma,
"fazer parte do CONSEG nos orga,
torna participativos".

A Comissão de Fiscalização
do convênio com a Guarda Mu-
nicipal terá continuidade com o
Comandante Miguel Ribeiro da
Silva, da Guarda Civil Municipal
de Barueri; Oswaldo Silva, ge-
rente da Sociedade Centro Em-
presarial Tamboré e Leonardo
Rodrigues da Cunha, gerente
geral da Sociedade Alphaville
Centro Industrial e Empresarial,
são responsáveis pelo anda-
mento e aperfeiçoamento das
estratégias de bloqueio nos
acessos aos bairros, feito pela
GCMB, conforme firmado em
convênio com a Prefeitura de
Barueri.

A reunião de posse contou
com a presença dos membros
natos, Capitão Dorival Alves
Filho, do 20° BPM/M; delegado
titular de Barueri, Dr. Hélio Bres-
san; delegado titular do 10 Dis-
trito de Barueri, localizado no



organizada
de união e colaboração

Jardim Silveira, Dr. Persival Pe-
reira Parente; a 2° tenente do
Corpo de Bombeiros, Regiani
Rocha; supervisor da Guarda
Civil Municipal de Barueri, Rui
Soares dos Santos e repre-
sentantes das Sociedades AI-
phaville Residencial Zero, 1 e 2;
Sociedade Centro Empresarial
Tamboré; Sociedade Fazenda
Tamboré Residencial 1; Soe. AI-
phaville Conde I e II e empresas
locais como: Xerox do Brasil,
Lojas Americanas.com, Aldeia
Imóveis, entre outros.

etos
envol-

Em visita ao prefeito
Gil Arantes

Jarcena e
stirnento de
na polícia equi-
ada, enfim, pensar
ís em desenvolvimen-
ão como um país
eminente, cer-
anharemos

ociedade
'zada".

Fortalecendo a par-
ceria entre CONSEG e ad-

ministração pública, a nova
diretoria apresenta metas e dis-
cute soluções com o prefeito.

O presidente Eduardo Pereira
da Silva destacou que, o CON-
SEG, na medida do possível,
mantém o elo entre a comu-
nidade e órgãos públicos, con-
solidando o apoio municipal
nessa nova gestão.

Alguns dos assuntos trata-
dos foram:

2° Distrito Policial
em Alphavilleffamboré

A instalação do 2° Distrito
Policial, segundo o prefeito de
Barueri Gil Arantes, ci gover-
nador do Estado de São Paulo
Geraldo Alckmin garantiu que o
próximo Distrito será instalado
em Alphaville. Gil Arantes afir-
mou que "seria interessante que
as entidades e o CONSEG se
movimentassem pela antecipação
no processo", ressaltou o prefei-

por: Ana Campos

to. Para o prefeito, "a instalação
do mesmo será de grande utili-
dade para a .comunidade, tendo
em vista a circulação de mais
policiais pelo local".

Ampliação do
convênio com a Guarda
Civil Municipal de Baruer-

A diretoria propôs à Prefei-
tura, a ampliação do convênio
com a GCMB que hoje, disponi-
biliza 68 guardas para Alphaville
e Tamboré, que compreende os
1O pontos de bloqueio de acesso
aos bairros. Para Gil Arantes é
possível, desde que as entidades
assumam os custos. "Sempre que
fechamos um convênio, são ne-

cessá rios de 90 a 100 dias para
a preparação dos guardas. O
concurso já foi realizado, agora
depende de acertarmos as
condições".

Trânsito x obras pu b cas
"Outro grande problema

em Alphaville são os índices de
ocorrências no trânsito, como
estacionamentos irregulares,
atropelamentos e colisões", co-
mentou Eduardo. Gil Arantes
lembrou que o desenvolvimen-
to tem seu lado negativo e que
todas as providências tem sido
tomadas, porém são apenas
paliativas. "Algumas alternati-
vas são antigas. Uma delas é a
ligação da Avenida Alphaville
com a Marginal, mas estão
em processo de finalização e
adequação.

Esta morosidade prejudica
o sistema viário e conseqüen-
temente afeta o trânsito. Meu
posicionamento é estudar to-
das as alternativas e discutí-Ias

do DEMUTRAN, diminuíriam as
infrações, mesmo sem multar.
Segundo Gil Arantes, "o cidadão
só respeita a Lei q ua ndo sofre

Diretoria em visita ao prefeito.

com as entidades", enfatizou o
prefeito.

Ausência do DEMUTRAN

"A comunidade reclama a
ausência do Demutran", afirmou
Eduardo. O prefeito Gil Arantes
prometeu: "vou solicitar ao De-
mutran que esteja mais presente
às reuniões do Conseg".

Presença das
autoridades e multas:

Quando questionado pela
diretoria do CONSEG sobre por
que o Demutran não é mais
punitivo, junto aos infratores em
Alphaville, nas áreas onde ocor-
rem mais infrações de trânsito,
como Alameda Araguaia, próxi-
mo ao Shopping Flamingo e
Alameda Rio Negro, o prefeito
respondeu: "uma coisa ruim com
as multas é o fator de que, quan-
do a Polícia Militar multa, todos
entendem, mas quando o De-
mutran multa, o nível de enten-
dimento e aceitação é outro",
completou o prefeito.

Para Mário Lopes, diretor
social do CONSEG , a presença
da autoridade, no caso, agentes

punição".
"Na Alameda Rio Negro, os

agentes de trânsito voltaram
para evitar ações marginais,
porém com a instalação dos se-
máforos, os resultados no trânsi-
to são satisfatórios", ressaltou Gil.
Mário Lopes defendeu a idéia do
mapeamento de Alphaville para
a implantação do sistema de
Zona Azul, em áreas parciais.

Obras
Eduardo solicitou ao prefeito

uma posição sobre o "Projeto Pi-
racema", no Tamboré. "A arreca-
dação do município está compro-
metida e sempre trabalhamos
com uma expectativa, mas não
estou sentindo nenhuma me-
lhora, muito pelo contrário", expli-
ca Gil. "Quando percebemos uma
recessão, colocamos os pés no
freio", argumentou o prefeito.

No final, a diretoria convidou
o prefeito a participar da reunião
do CONSEG deste mês de agos-
to. O convite foi aceito'

l
.



dia-a-dia

Vizinhança solidária exerce a cidadania
Empresa Agilent Technologies doa computadores

para Polícia Civil e dá exemplo de integração

Luiz H. Mendes Salge, 2"
Secretário do CONSEG

Alphaville/ Tamboré
e esposa.

APÓS as solicitações do
delegado assistente Dr.
Nilton Brahim de Lima,

em reuniões do CONSEG
AlphavillelTamboré, quanto ao
conserto dos vários equipa-
mentos de informática danifi-
cados, por conta do uso con-
tínuo, no DP de Barueri, a dire-

. toria e membros participantes
do CONSEG resolveram se
mobilizar para tentarem rnini-
mizar o problema. O presi-
dente Eduardo Pereira da Silva
solicitou então, a
colaboração das
demais empresas
integrantes do
Conselho. E em-
penhado, o 2° se-
cretário do CON-
SEG, Luiz Hum-
berto Mendes Sal-
ge comentou com
Sandro Schiavo,
gerente da em-
presa Agilent Te-
chonologies do Brasil, locali-
zada na Alameda Araguaia,
1.142, Alphaville, sobre a ne-
cessidade de atender o D.P.
Imediatamente, a Agilent que
criou e mantém o Projeto Ci-
dadania, se prontificou a aju-
dar, doando quatro equipa-
mentos à Delegacia, por inter-

médio do CQNSEG.
Segundo Silvana Granata,

gerente de Recursos Humanos
da Agilent e coordenadora do
Projeto em São Paulo, "a
Agilent realiza este projeto há
mais de um ano. Ele tem por
objetivo atender as comuni-
dades carentes na região,
onde a empresa estiver inseri-
da e é parte de um projeto
mundial da Agilent. Buscáva-
mos contatos em Barueri, que
pudessem nos aproximar da

comunidade de al-
guma forma, então
pedimos aos nossos
gerentes, indicações
sobre instituições e
entidades de Barueri
e região, para rea-
lizarmos o projeto e
nossa campanha de
doação de equi-

pamentos de in-
formática. Quan-
do nosso ge-

rente Sandro Schiavo nos
informou da necessidade
do CONSEG, encontra-
mos uma forma de ajudar
e sermos solidários, o que
veio ao encontro do
nosso objetivo. Para nós,
é um prazer e muito impor-
tante estar atuando na comu-

nidade com o Projeto Cidada-
nia. Esperamos não parar por
aí, sendo este o começo de
nossa atuação", finaliza Silva-
na. Para Luiz Salge, "é impor-
tante a soma de esforços, pois
assim, conseguiremos ajudar
ainda mais. Outras empresas
podem se espelhar e este é o
principal objetivo ", concluiu
Salge.

Silvana Granata, gerente de Recursos
Humanos e Sandra Gonçalves, analista

de Benefícios da Agilent.

Na entrega ...

Eduardo Pereira da Silva,' presidente do
CONSEG e o Delegado Titular do D.P.

de Barueí, Dr. Hélio Bressan

O delegado titular Hélio
Bressan, do D.P de Barueri,
empossado em junho passa-
do, ao receber os equipamen-
tos das mãos do presidente
do CONSEG Eduardo Pereira
da Silva, comentou: "Quero
agradecer a Agilent, em
nome da Polícia Civil, pela
doação dos equipamentos e
dizer que eles podem ter
absoluta certeza de que,
todos os materiais doados,
nesta oportunidade, serão de
uso exclusivo do D.P e aqui
vão permanecer. Esta ação
significa que eles estão
apoiando, não só a Polícia,
mas para toda a comunidade
de Barueri, na medida em
que, os equipamentos aju-
darão a agilizar o atendimen-
to à população", comentou

Bressan. "Eu fico real-
mente muito grato, não
só a Agilent, mas a todos
vocês do CONSEG Barueri
Alphaville/Tamboré que
não tem medido esforços
para nos ajudar", con-
cluiu o delegado.

O D.P. de Barueri fica
na Rua PresoArtur Costa e

Silva, 200 - Bela Vista -
Barueri, telefone: 4198-1476.

S.I.G. - Setor de Investigações Gerais
e Ouvido ria Geral

OS.I.G. - Setor de Inves-
tigações Gerais é res-
ponsável pelo escla-

recimento de autorias de di-
versos crimes e também pres-
ta atenção especial ao tráfico
de d rogas, entre outros traba-
lhos, que requerem especiais
investigações. O responsável

pelo S.I.G, inaugurado
em junho passado, é

o Delegado Dr. Roberto Cerri
Maio, que fica no prédio ins-
talado na Alameda Araguaia,
821, telefone: 4191-6488.

Já a Ouvidoria Geral, tam-
bém inaugurada em junho
passado, no município de Ba-
rueri, criada pela Lei comple-
mentar n° 126, de 26 de abril
de 2003, trata-se de um canal
de comunicação entre a popu-

lação e o poder público. Se-
gundo a legislação, a Ouvido-
ria deve ter independência e
autonomia para atuar e ter li-
vre acesso às unidades da
administração, com poderes
para apurar e propor soluções
que entender cabíveis. Seu
principal foco é a melhoria
dos serviços públicos presta-
dos à população. O prefeito

Gil Arantes nomeou Agnaldo
S. Almeida e sua equipe para
atender à população, na sede
do órgão, que fica na rua do
Paço, 08 - centro de Barueri.
Para entrar em contato com a
Ouvidoria pela Internet, acesse
(www.barueri.sp.gov.br).no
link Ouvidoria, telefone: 0800
77 00 123.

Fonte: Secretaria de Comunicação
Sacia! de Barueri



segurança

A Campanha de Educação
no Trânsito permanece até ou-
tubro e membros da comissão
organizadora da campanha
advertem. "Grande parte dos
acidentes, ocorrem por impru-
dência e desrespeito às leis de
trânsito. Isto é uma questão de
comportamento. Tanto é que,
os índices de ocorrências, en-
volvendo garotos e homens são
maiores, o que nos faz crer que
as mulheres são mais prudentes
ao volante", diz Leonardo R.
Cunha, gerente geral da SACIE.

Campanha de Educação no Trânsito

Na tentativa de alerta r a
população, através de
faixas e folhetos, a ob-

servação feita pela comissão
de organização da campanha
de trânsito, realizada pelo
CONSEG, com o apoio dos pa-
trocinadores FAL 2 Incorpora-
dora, Gocil - Serviços de Vigi-
lância e Segurança Ltda, Aldeia
Imóveis e Ali Service, com
apoio da Prefeitura Municipal,
Guarda Civil Municipal de Ba-
rueri, DEMUTRAN e Polícia Mi-
litar, os índices de acidentes

de trânsito
oscilam, mas,
não diminuem
efetivamente.
Quem perde
com isto, é a
comunidade,
pois Alpha-
ville e Tambo-
ré são locais considerados cal-
mos e que se predispõe à qua-
lidade de vida.

Acompanhando o trabalho
da Base Comunitária da Polícia
Militar, estacionada no calçadão

Perigo na Alameda Rio Negro
com a Alameda Tocantins

reclamação ficou por
conta dos funcionários
de empresas locali-

zadas, próximas a Alameda
Rio Negro com Alameda To-
cantins, na saída de Alphaville,
onde os motoristas deixam
pedestres apa-
vorados, quan-
do tentam atra-
vessar na faixa
em horário de
pico. "Ninguém
consegue atra-
vessar de ma-
nhã, na hora do
almoço ou à
tarde, porque os motoristas
não respeitam a faixa de pe-
destre e imprudentes, quase
nos atropelam", conta Priscila
B. dos Santos, analista no
UNIBANCO, que fica no prédio
da CONFAB.

Cristian Rodrigues, gerente
geral da West Gate, localizado
na Alameda Tocantins comen-
ta, "procurei o CONSEG para
tentar alertar as autoridades
sobre os riscos que correm os
pedestres, para evitar uma
tragédia. Alguém pode morrer
atropelado e fico preocupado,
pois pode ser um condômino,
um funcionário das várias
empresas instaladas ou uma
criança, enfim. E as auto-
ridades precisam fazer algo",
comenta Cristian. Segundo

ele, bastam 15 segundos
parados para gerar um con-
gestionamento. "No local, se-
ria necessário um estudo para
detectar a melhor solução.
Creio que, a instalação de um
semáforo ou a presença de

um agente de
trânsito, possa
inibir os abu-
sos", completa
o gerente.

Outro pro-
blema, fica por
conta dos car-
ros estaciona-
dos nos dois

lados da via pública, prejudi-
cando as entradas de gara-
gens e as cargas e descargas
dos edifícios. Para Cristian, a
solução seria a sinalização
adequada, a pintura de guias
no lado esquerdo da pista e a
fiscalização adequada.

ao lado do Banco Itaú, na Ala-
meda Rio Negro, se observou
que, com a presença da PM, os
motoristas colocam o cinto de
segurança e motoqueiros, o ca-
pacete. Os pedestres também
ficam mais atentos.

Solução para estacionamento
irregular no Tamboré

Embargo e desativação do
estacionamento foram os
resultados obtidos pelos

moradores da Sociedade Fazenda
Tamboré Residencial, que há
aproximadamente dois anos,
reivindicavam pela regularização
do estacionamento instalado na
Avenida Ceci, no Tamboré. Após
várias solicitações, envio de dos-
siê, fotos, reclamações, inter-
mináveis visitas à Prefeitura de
Barueri, reuniões e pedido de
apoio à causa, o trabalho árduo
teve um resultado favorável para
os moradores que fizeram valer o
direito à segurança.

"O estacionamento, que atua-
va em condições irregulares com-
provadamente, representava mui-
tos riscos aos moradores. Em-
basados pela lei, porém funcio-
nando de forma contrária à
licença adquirida, o local apresen-
tava um fluxo de caminhões e

funcionários que prejudicava a
rotina da vizinhança, principal-
mente à noite. Também havia
uma movimentação estranha,
sem falar nas instalações irregu-
lares nas dependências do esta-
cionamento. Mas, todo este
processo serve de exemplo à
comunidade, pela perseverança e
força da união", comenta o Luiz
Fernando Penalva, gerente-
administrativo da Sociedade. A
obra foi embargada ainda em
julho passado pelo Promotor
Marcos Lira e o estacionamento
foi desativado no mesmo mês. A
Sociedade Fazenda Tamboré
Residencial fica na Avenida Ceci
s/n - Tamboré - Barueri, telefone:
4191-3067.

Em junho passado, dimi-
nuíram os furtos de auto-
móveis, mas infelizmente, 12
motos foram roubadas ou
furtadas. Não foram registra- 120

dos grande assaltos à empre- 100 •

sas ou crimes violentos. 80

Discrição quando sacar 60 -----.__
dinheiro no Banco l Você po- 40

de ser seguido.. 20

Leonardo Rodrigues da Cunha,
gerente Geral da SACiE Abr Mai Jun

07

I Aux. Publico

Evolução das ocorrências

:: Contra Pessoa

I I
Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

I Contra Patrimônio
~
_ Trânsito



Condomínios,
todo cuidado é pouco!!!

Ao atender
estranhos:

• Manter os portões fechados e as
pessoas do lado de fora;

• O portão somente pode se aberto, após
a identificação do visitante;
• Avisar o morador sobre a conveniência da

entrada;
• Em caso de dúvida, solicitar ao morador que
venha identificar tal visitante,

J,

• Paraabrir o portão da garagem, identificar o motorista
e observar se não há risco de alguém entrar junto;
• Ao receber prestadores de serviços, identificá-I os,
anotar os dados de seus documentos, avisar o con-
dômino e só permitir acesso às dependências, me-
diante autorização do morador e devidamente acom-
panhado por um funcionário,
• Na entrada ou saída de pessoas do condomínio,
somente abrir o portão, após verificar se não há sus-
peitos próximos,

na
Sugestões:

• No caso de pequenas entregas, sugere-se a insta-
lação de uma caixa na recepção com portinhola, para
facilitar a entrega e evitar a entrada do entregador;
• As entradas do edifício (social, de serviço e garagem)
devem ser suficientemente iluminadas;
• Os equipamentos de segurança devem estar em per-
feitas cond ições;
• Os condôminos precisam cooperar com as insta-
lações de equipamentos indispensáveis à segurança,
como olho mágico, intercomunicador, telefones,
alarmes, entre outros;
• Aos moradores dos 1os andares, recomenda-se um
cuidado especial, protegendo as áreas de acesso;
• A guarita deve ser recuada do portão com grades
altas ao redor do prédio e o portão da garagem con-
trolado pela portaria,
Fonte: Polícia Militar do Estado de São Paulo

Novas modalidades de roubos, assaltos
e golpes avançam pelo país

1- Você e seus amigos estão num bar, batendo papo,
tomando uma cervejinha e se divertindo, De repente,
chega um indivíduo e pergunta de quem é o carro tal,
com placa tal, estacionado na rua, solicitando que o (a)
mesmo (a) dê um pulinho lá fora para manobrar o carro,
que está dificultando a saída de outro,
Você, bastante solícito (a), vai e, ao chegar ao seu carro,
anunciam o assalto e levam seu carro e mais pertences,
E ainda tem sorte, se não levar um tiro,
Numa mesma noite, o resgate da Polícia Militar atendeu
três pessoas baleadas, todas envolvendo a mesma
história,

2- Ladrões estão roubando a inocente tampa de
gasolina dos carros e fazendo uma cópia da
chave,
Em poder da chave, voltam no mesmo dia ou
não, dependendo da situação e levam o carro
embora,
Se você sentir falta da tampa de gasolina do
seu carro, procure um chaveiro ou uma ofi-
cina e troque imediatamente o miolo da
chave de contacto e não apenas, da tampa,

Fonte: Internet

Informaçõessobrepontuaçãoemcarteira,licencia-
mento,multase dicasde Educaçãonotrânsito,

Telefones de
Emergência

Corpo de Bombeiros
4195-0929 (Alphaville)

Emergência
193

180 Grupamento de Bombeiros
41986202

10 Distrito Policial de Barueri
4201-3199/1173

Delegacia de Polícia
Civil de Barueri

4198-1476

Demutran
4194-2100

Guarda Civil Mun. de Barueri
1532 e 4198-8077/3205

Polícia Militar
190 e 4191-1270 (Alphaville)

4191-4928 (Tamboré)

P,M, Barueri -
1a Cia do 20° BPM/M

4201-3224

Polícia Rodoviária
4198-4366

SACIE - Depto. de Segurança
4191-2300

Shopping Tamboré
4689-6500

S,IA - Soe. Inter Alpha
4153-1188

SOCET - Segurança
4195-6111

Soe. Alphaville Residencial Zero
4191-3121/3191

Soe. Aphaville Residencial 1
4191-1921

Soe. Fazenda Tamboré
Residencial 1
4191-3067

Cond. Centro Com,
de Alphaville-Segurança

4191-2154

Disque-Denúncia
0800-156315


