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editorial

Iniciamos ~ais
um ano, ja se
passaram três

meses. Os pro-
blemas com se-
gurança tam-
bém continuam.
Pedimos descul-
pas aos nossos
leitores e colabora-
dores, se continuamos a "bater na
mesma tecla" e a fazer um discur-
so repetitivo, mas como já salien-
tamos, os problemas" que en-
volvem segurança não deixaram
de acontecer porque mais um ano
se iniciou.

Os furtos de veículos ainda
persistem, os assaltos praticados
por motoqueiros e "garupas" têm
aumentado, acidentes de trânsito
ocorrem quase que diariamente, o
desrespeito à sinalização de trânsi-
to continua a ser um péssimo
"hábito de nossa região; enfim,
nada mudou.

Porém, as mudanças podem
acontecer, você sabe disso. De-
pende de todos. As mudanças
dependem das autoridades e da
população e é exatamente nesse
ponto, que devemos e precisamos
fazer a nossa parte.

As autoridades precisam to-
mar ações repressivasé preventi-
vas e a participação de cada
cidadão é vital para um bom resul-
tado. Você, morador ou empre-
sário de Alphaville e Tamboré;
você, que estuda ou trabalha em
nossa região tem um papel funda-
mental e importantíssimo na me-
Ihoria das condições de segurança
de nossos bairros.

Tome sua atitude, procure
seus direitos, faça seu boletim de
ocorrência, denuncie, critique, dê
sua sugestão, enfim, de alguma
maneira, participe!

Nunca se esqueça e tenha
conhecimento de que você, sua
família ou sua empresa, poderá
sera próxima vítima. Não sejulgue
imune ao que está acontecendo
ao seu.lado, com o seu vizinho,
com a empresa do outro. Dê sua
parcela de colaboração, informe-
se, participe de nossasreuniões.

Vamos continuar a bater nessa
mesma tecla, solicitar, pedir,
criticar, reclamar e principalmente,
vamos continuar a tentar fazer, o
que não devemos é: nunca pensar
que estamos totalmente imunes e
seguros.

Eduardo Pereira da Silva
Presidente

Prezado senhor Eduardo Pereira da Silva,

Cumprimento-o pelo editorial do boletim
anterior, pela lucidez e franqueza com que tra-
tou da avaliação sobre a violência em nossa
comunidade.

Realmente, todo trabalho realizado, por
certo, continuará servindo para que tenhamos
um bairro mais seguro.

Acredito que qualquer iniciativa vencedora,
será originária de um trabalho conjunto da
sociedade com o poder público - Polícias Civil e
Militar, Poder Executivo, Poder Judiciário e
Ministério Público -, tendo o CONSEG um papel
importante nessa trajetória.

Para 2004, sugiro que coloquemos mais
atenção nos abusos praticados no trânsito, em

carta do leitor

decorrência do excesso de velocidade,
falta de habilitação para dirigir e em-
briaguez ao volante. De fato, nosso bair-
ro ostenta uma situação peculiar com re-
ferência ao problema, pois grande parte
dos acidentes são causados por jovens
despreparados para dirigir, que contam
com a permissão familiar e com o con-
sumo desmedido de bebidas alcoólicas.

Coloco-me à disposição do CONSEG
para participar de discussões acerca dos
problemas vividos em nossa comunidade,
especialmente nas questões de atuação do
Ministério Público.

Luís Roberto Jordão Wakim

(7° Promotor de Justiça de Barueri).

Ao ler o artigo escrito pelo Dr. Paulo Cesar
Silveira de Toledo, publicado no CONSEG
Notícias, número 25, de nov/dez 03 e cumpre-
me parabenizá-Io por suas colocações, principal-
mente no que se refere à propalada culpa da
Sociedade na formação da marginalidade. Como
médico, tenho tido a oportunidade de ver e par-
ticipar de fatos lamentáveis que afetam famílias
de boa formação que vêem seus filhos,
desviarem-se dos bons caminhos traçados em
função do uso de drogas e das más companhias,
fatos esses cada vez mais fáceis de serem detec-
tados em nosso meio. Nós, cidadãos de boa
índole e ávidos por segurança, não podemos nos
sentir culpados pelo que acontece pois, se cum-
primos nossas obrigações, pagando impostos e
obedecendo as regras impostas pela nação,não
podemos aceitar o fato de certos legisladores
insensíveis acharem que, se contribuirmos com
condições melhores de educação, habitação e
tudo mais que possa preencher alguns vazios
existentes, baniremos a violência e ficaremos
seguros. Hipócrita verdade!!! A má índole, as
más companhias, a oportunidade perversa de se
tornar poderoso e outras coisas mais, fazem o
indivíduo praticar crimes; e, quando menor, sen-
tir-se protegido e arrogantemente livre de penas
pesadas. Conforme a colocação do Dr. Paulo,
somos poucos dentre os paí-
ses que conservam a maiori-
dade penal aos 18 anos.
Precisamos ter o direito de
opinar sobre as penas a
serem impostas pelos margi-
naizinhos menores de 18,
repudiando a hipocrisia e a
insensibilidade dos legis-
ladores que afirmam que os
menores "ainda estão em for-
mação" e não podem ser
traumatizados com medidas

punitivas fortes. Ora, façam-nos o favor de
deixar esse tipo de conversa de lado; pois
somos, hoje em dia, vítimas potenciais de
todo o tipo de violência. Entremos na reali-
dade e consideremos que as piores violên-
cias também podem ser praticadas contra
nossos filhos e familiares em geral. Antes,
achávamos que as vítimas seriam os "filhos
dos outros". Vamos acordar e repudiar a
postura protetora de tantos homens públi-
cos, incluindo nosso Ministro da Justiça que,
segundo suas declarações, afirma que se a
Sociedade passar a colaborar, os menores
infratores serão recuperados e poderemos
viver num país sem violência. Acordem,
Ministro e Cia.

Não sei se sou a favor ou contra a
mudança da maioridade penal e acho que
isso não é tão relevante. Acho, sim, que se-
veras punições devem ser aplicadas em
quem prática os delitos e crimes. A popu-
lação já está com nojo da impunidade e da
demagogia.

Sergio Vaisman

morador em Alphaville
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Unidos pela ação comunitária

OCOMAD - Conselho Mu-
nicipal Antidrogas, o GAMA -

Grupo de Arte Musical Alphaville e
o CONSEG - Conselho Comuni-
tário de Segurança de Alphaville/
Tamboré realizaram, em dezem-
bro do ano passado, no auditório
do Cine Teatro Alphaville o "10

Festival Musical ", voltado aos
jovens da comunidade, com o
objetivo de conscientizar quanto às
conseqüências provocadas pelo
uso indevido de drogas; palestras
sobre alternativas ocupacionais,
ministradas pelo pastor Didimo de
Freitas, membro do COMAD e
apresentações musicais por pro-

fessores e alunos do GAMA.
Juntas, essas entidades "tra-

balham pela melhor qualidade de
vida dos jovens baruerienses",
comentou Carlos Alberto da Silva,
coordenador do COMAD.

Estiveram presentes aproxi-
madamente 300 pessoas, entre as
autoridades convidadas, a profes-
sora Sandra Alfano, coordenadora
do grupo católico "Amor Exi-
gente", membro do COMAD e
Leonardo Rodrigues da Cunha,
membro do COMAD e CONSEG,
gerente geral da AREA - As-
sociação Residenciale Empresarial
de Alphaville.

Conheça o CMDCA
Conselho Municipal dos Direitos

da Criança e do Adolescente

OConselho Municipal dos
Direitos da Criança e do

Adolescente (CMDCA) é o respon-
sável por definir a destinação dos
recursos do FMDCA - Fundo
Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente. Essadestinação
se dá, dentro dos objetivos
definidos em Lei, de acordo com o
plano de ação e de investimentos,
elaborado a cada ano.

O CMDCA é formado por re-
presentantes da sociedade civil e
do governo municipal. Trata-se de
um órgão participativo, criado
pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente, para garantir que a
proteção integral seja absoluta
prioridade em cada município.

O órgão funciona com total
transparência. Ele é uma garantia
aos doadores - pessoas físicas e
empresas, de que os recursos
serão corretamente empregados,

sempre em ações fundamentais
para as crianças e adolescentes. O
CMDCA de 8arueri está sempre
aberto para mostrar suas ações,
seus resultados e as prestações de
contas.

Uma das ações mais impor-
tantes do CMDCA, à partir do iní-
cio de 2003, é a criação e fun-
cionamento da Rede Criança
8arueri. A rede está modernizan-
do e tornando mais eficiente os
atendimentos prestados pelas
entidades governamentais e não-
governamentais da cidade. É um
grande exemplo de que a organi-
zação de esforços e recursos exis-
tentes, pode gerar resultados em
curto prazo e construir uma estru-
tura permanente de desenvolvi-
mento social.

Informações - fone: 4706-1364
e-rnail; casadacidadania@ig.com.br

o Conselho Tutelar de Barueri
inaugurou o sistema

informatizado de atuação

Denominado Sipia - Sistema de
informação para Infância e

Adolescência que permite o cadas-
tro, via Internet de adolescentes e
crianças atendidos nas cidades,
facilitando a inserção nos progra-
mas e medidas de proteção. O pro-
grama é federal, sendo 8arueri o
único município da região Oeste a
integrá-Io, facilitando acesso a
qualquer outro Conselho Tutelar, de
qualquer outra cidade, desde que

integre o programa do Sipia.
A conselheira Flávia' Silva de

Souza lembra sobre o enca-
minhamento, dependendo do caso,
para entidades governamentais ou
não, .para cursos ou atendimentos
às famílias ou crianças e adoles-
centes que tiverem seus direitos vio-
lados.

Informações - fone: 4198-5344.
Atendimento 24 horas.

- - -~ _.

comad
. .

causa. Não pense somente
em drogas.
12- Procure alguém que
possa auxiliá-Io, seja um
médico, um psicólogo,
enfim, alguém com expe-
riência e de sua confiança.
13- Verifique sempre o
boletim de seu filho. Se
nada justificar a quebra de
rendimento escolar, fique
alerta.
14- Se seu filho apresentar
alteração de comportamen-
to, como agressividade ou
sonolência, observe-o com .
mais cuidado e atenção.
15- Verifique com quem
seu filho tem andado. Se
souber, que alguns amigos'
dele, fizeram ou fazem uso
de drogas, há grande possi-
bilidade dele também éstar
usando drogas.
16- Se descobrir que seu
filho está usando drogas,
não agrida. Este tipo de
ação somente piorará o
quadro. Procure a ajuda de
um psicólogo.
17- Não queiram chegar a
uma conclusão do tipo
"onde foi que erramos" ou
culpar alguém. A discussão
somente agravará a situa-
ção e causará mais
transtornos familiares.
18- Converse francamente
sobre o problema com seu
filho, sem agressividade,
nem apelos emocionais.
19- Seu filho poderá.: por
curiosidade, estar-seinician-
do no uso de drogas. Não o
chame de viciado. Procure
entendê-Io. Há chance de
reverter o problema.
25- Se fizer isso, a possibili-
dade de ter um filho usando
drogas, torna-se muito
remota. Também seus vizi-
nhos, deverão estar alertas.
Converse com eles a res-
peito. E juntos, estarão evi-
tando que seus filhos se
tornem cobaias nas mãos
dos traficantes!

. Saiba como combater às drogas

Fonte:
MB - A Voz Forte da Zona Leste

Conheça alguns dos
conselhos dados pelo Dr.
Fernando Varella de Car-
valho, professor da Facul-
dade de Ciências Médicas
da Santa Casade São Paulo,
que podem ser úteis no
combate às drogas, evitan-
do principalmente, que seu
filho venha a cair nas ma-
lhas de traficantes que sor-
rateirarnente agem nas
esquinas, proximidades de
escolas, em pontos propí-
cios à sua nefasta ação.

1- Não dê qualquer remé-
dio à seu filho a não ser por
orientação médica.
2- Sehouver necessidadede

.dar remédios ao seu filho,
'sendo ele menor, faça-o

. você mesmo. Jamais permi-
ta que empregados ou
estranhos o façam.
3- Ensine seu filho a não
aceitar "balas ou outras
coisas" oferecida por estra-
nhos.
4- Lembre-se, sempre: sen-
do seu filho normal, o médi-
co não lhe receitará nada.
Por essa razão, não lhe dê,

. por conta própria, vitami-
nas, fortificantes ou remé-
dios para abrir o apetite.
5~Procureorientar seu filho,
desde pequeno. A orien-
tação deve ser feita em casa
e não pelos amigos.
6- Procure ser o confidente
de seu filho. Se conseguir,
seu filho não usará drogas.
7- Paraisso, não minta para
seu filho. Ele confiará em
você.
8- A melhor prevenção
antidrogas deve ser feita por
você. Comece logo, pois a
droga está por aí.
9- Não se embriague ou
fume, na frente de seu filho.
Dê um exemplo positivo.
10- Se perceber que seu
filho está fumando, oriente-
o a deixar o vício e dê o
exemplo.
11- Senotar que o compor-
tamento de seu filho está
estranho. procure saber a
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capa

Gil Arantes fala das ações em segurança pública 11'

Trânsito
Parao prefeito, no trânsito, a

comunidade vem colhendo os
frutos do bom senso adotado pe-
la administração pública, desde o
ano passado, tentando resolver
com cautela as questões de trânsi-
to em Alphaville.

"O DEMUTRAN vem estudan-
do e gradativamente atuando em
alquns pontos mais críticos de
Alphaville. Alguns pontos são de
difícil solução, até porque o trân-
sito vem de longe e começa a
parar em Alphaville - Barueri. Es-
tamos tentando, com a ação do
DEMUTRAN, ver uma maneira de
facilitar e agilizar o fluxo de veí-
culos. Nós precisamos ter mais
opções no sistema viário de AI-
phaville e uma das alternativas
interessantes, porém que levará
algum tempo para ser soluciona-
da, é a opção de tirar o trânsito
da Avenida Alphaville pela Mar-
ginal, jogando diretamen-
te na Rodovia Presi-
dente Castelo Bran-
co",. explicao pre-
feito.

Parao pre-
feito, esta é
uma solução
que vai de-
pender, não
só da Prefei-
tura, como de
vários órgãos e
discussões com
representantes de
Alphaville e do Minis-
tério Público para que a obra
se concretize. "É uma obra deseja-
da por representantes de Alpha-

ville, mas que hoje esbarra em
problemas que implicam em
incômodos, manifestados por al-
guns moradores, em especial
pelo Residencial 2, que com cer-
teza, sofrerão como atualmente,
os moradores do Residencial Um,
próximo a Avenida Alphaville ou
aqueles que moram no Residen-
cial 2, próximo à Avenida Ara-
guaia com os constantes proble-
mas de trânsito, dos quais não
há uma previsão de diminuição,
ao contrário, a tendência é au-
mentar", acredita. "Todos os pro-
blemas em Alphaville, procu-
ramos discutí-Ios com os repre-
sentantes", completa Gil.

Em agosto do ano passado, o
prefeito esteve presente a uma
reunião do CONSEG Alphaville/
Tamboré para falar dos diversos
problemas de trânsito, enfrentados
pelacomunidade. Parao prefeito,
a reunião foi bastante interes-

sante e produtiva, por
dar a oportunidade

de demonstrar
que órgão muni-

cipal e repre-
sentantes da
comunidade
estão aliados,
visto que a
Prefeitura não
impõe suas

obras adminis-
trativas e pro-

blemas no trân-
sito, respeitando as

opiniões dos represen-
tantes das empresas e de

moradores.
Exemplo disto aconteceu

Conseg Notícias - 04

o prefeito de Barueri, Gilberto Maced(
falou sobre as ações do município em rela

Pública em 2003 e suas expectativas

com a moradora Clemir França,
que lutou pela fiscalização dos
estacionamentos irregulares na
Avenida Cauxaí. Protestou, atra-
vés de abaixo assinado e dossiê,
mostrando o desrespeito às Leis
de trânsito. Esteve presente às
reuniões do CONSEGe após um
acordo entre a Prefeitura e a enti-
dade, o DEMUTRAN passou a
atuar efetivamente na região,
advertindo e multando os reinci-
dentes. Para Clemir, "valeu a luta
e a persistência dos moradores e
o CONSEGestá de parabéns pela
atuação e força junto ao Mi-
nistério Público", declara a
moradora.

"Por e-mail, moradores dis-
seram, 'construíram o túnel nu-
ma posição errada, o mesmo
deveria ser pela Alameda Rio
Negro', mas desconhecem o fato
de que o projeto original era pela
Avenida Rio Negro, mas que
após discussões com as
entidades e com a co-
munidade, foi deci-
didaa alteração
pela Avenida Ara-
guaia. Eque isto
foi uma deci-
são da comu-
nidade respei- Sede 18° GB
tada pela Pre-
feitu ra". lem-
brou o prefeito.

A expectati-
va do prefeito é
de que neste ano, o
bom relacionamento
continue para que se
possa colher os frutos em con-

. junto, pois segundo ele, os resul-
tados são para todos aqueles que
estão dispostos a trabalhar em
conjunto pela população.

Ampliação
do Convênio

com GCMB
Desde 2000, a Guarda Civil

Municipal bloqueia, através de
convênio firmado com a Pre-
feitura Municipal, as principais
saídas dos bairros de Alphaville e
Tamboré. O sistema conta com

66 homens em 10 pontos de
acesso aos bairros e uma viatura
que efetua a ronda entre os
pontos:

A ampliação deste convênio
compreenderá mais 26 homens,
viaturas e motos, efetuando ron-
da e bloqueio.

Desde a implantação, enti-
dades participantes do CONSEG,
como a SOCET- Sociedade Cen-
tro Empresarial Tamboré obser-
varam uma considerável queda
nos índices de ocorrências, devi-
do a presença mais ostensiva da
GCMB na região.

Para o prefeito, essa idéia foi
muito interessante, que acabou
dando resultado em outros bair-
ros da cidade. Assim como, no
Jardim Belval e algumas empre-
sas, servindo de exemplo e des-
pertando interesse de outros.
"Existeum estudo também na re-
gião do Jardim Mutinga e de

algumas empresas insta-
ladas no Tamboré,

assim como em
outros municí-

pios que pen-
samem ado-
tar o siste-
ma. Quan-
do vemos o
interesse
em ampliar

o convênio
com a GCM,

recebemoscom
grande satisfa-

ção, até porque,
trata-se de uma de-

monstraçãode união e igualdade
nos objetivos",disseo prefeito.

Bombeiros
Considerada por autoridades

militares e. políticas regionais e
estaduais como a maior e mais
moderna da América Latina, a
sede do 18° Grupamento de
Bombeiros está funcionando na
Vila Boa Vista, em Barueri. É
responsável pelo atendimento de
16 municípios da Região Oeste
da Grande São Paulo.

Construída pela Prefeitura



unicipal
Gil Arantes,
~ãoà Segurança
Jara 2004.

Municipal de Barueri, inaugurada
em dezembro pelo prefeito de
Barueri e o vice-governador pau-
lista, conta com 95 homens e
mulheres, 5 viaturas operacio-
nais, como auto-bomba, resgate,
auto-salvamento, e combate à
incêndios. Segundo Gil Arantes,
"os investimentos na segurança
que foram feitos ao longo dos
anos, como a construção da 1a

Cia, no Parque dos Camargos; a
instalação do 1° D.p, no
Jardim Silveira; a
construção do
200 BPM/M, no
Jardim São
Pedro, há 15
anos, ~ hoje
o SI(j - Ser-
viço de In-
vestigações
Gerais, em
Alphaville, on-
de operará o
20 D.P, procura
respeitar o traba-
lho de todas as cor-
poraçÕeS,Iil/Tl Barueri, por-
que sabemos o quanto elas são
importantes para a nossa popu-
lação. A segurança hoje é um dos
pontos mais importantes na
avaliação das empresas que
desejam se instalar na cidade.
Então, estamos constantemente
preocupados com os índices
da violência da cidade e cobran-
do do governo, por mais efetivos
e viaturas", complementa o
prefeito.

2° Distrito Policial
A inauguração do 2° Distrito

Policial em Alphaville está pre-
vista para final de março, data
que deverá coincidir com as
comemorações dos 55 anos de
emancipação político e adminis-
trativa de Barueri. Segundo o
prefeito, um ofício foi encami-

segurança

nhado ao
Governador do

Estado de São Paulo, Geraldo
Alckmin para a escolha da data
exata para a inauguração do D.P,
que "deverá atender não só
Alphaville, mas também o Parque
Imperial, Jardim Mutinga, Jardim
São Vicente, diminuindo as ocor-
rências no centro de Barueri e
fazendo com que a população
tenha um acesso mais fácil, além

de um prédio bonito com
cbom atendimento", afire

mou o prefeito.
O novo Distrito

virá somar todos
os nossos esfor-
ços para garan-
tir a paz e a
segurança de
nossos cida-
dãos", comen-

tou Gil Arantes,
ressaltando que

esta é a terceira
unidade do muni-

cípio, cujo prédio e a es-
trutura serão fornecidos pela

Prefeitura de Barueri.

Polícia Militar
"A idéia de levar a 1a Cia para

o Parque dos Camargos foi justa-
mente para que tivéssemos uma
grande circulação de policiais na
cidade, assim como todas as
ações que observamos ser
importantes para o contexto de
segurança. Estamos também fa-
zendo uma parceria com a Po-
lícia Militar, no sentido de que os
policiais possam ter uma escola
da PM no 20° BPM/M. Segundo
o Capitão Dorival Alves Filho, se-
tenta e três soldados participam
do curso realizado no 20°
BPM/M. "Nos finais de semana,
estes soldados acompanharão as
operações da PM na região",
finaliza o Capitão.

2° D.P. - Alameda Araguaia, 281 - Alphaville - Barueri
18° GB - Rua Cabo José Maria Squiavelli, 193 - V. Boa Vista - Barueri
1" CIA - Av. Zélia, 1330 - Pq. Camargos - Barueri
20° BPM/M - Rua Caim, 181 - Jd. São Pedra - Barueri
GCMB - Rua da Prata, 565 - Barueri

Desarmamento em pauta
Justiça mantém guarda armada em

Louveira, da Folha de S.Paulo, em Campinas

Guarda Municipal de
Louveira (73 km de SP)

conseguiu na Justiça que
seus agentes portem
armas de fogo. O mu-
nicípio tem aproximada-
mente 27 mil habitantes e
tinha perdido o direito de
manter seus guardas ar-
mados por causa do
Estatuto do Desarma-
mento. Pela lei, só cida-
des com mais de 50 mil
habitantes, podem ter
corpo ração Municipal
armada.

Outros municípios da
região de Campinas já se
articulam para ingressar
com o mesmo pedido.
Foi realizada uma reu-
nião com representantes
de 42 cidades para dis-
cutir o assunto.

A Prefeitura de Lou-
veira pediu à Justiça um
hábeas corpus preventi-

vo. Dessa forma, a Polícia Civil
da cidade não poderia pren-
der os guardas que es-
tivessem andando armados
pelas ruas. Na sexta-feira pas-
sada, o juíz da 1a Vara de
Vinhedo, Herivelto Araújo
Godoy, aceitou o pedido e os
38 guardas têm agora a
autorização para portar
armas.

O município tem 15
guardas municipais. Para a
decisão, o juiz de Louveira se
baseou em dois princípios da
Constituição: a isonomia e a
autonomia dos municípios.

De acordo com o juíz, o
estatuto dá um tratamento
diferente aos municípios e às
suas Guardas Municipais, o
que fere ao princípio de
isonomia. Afirma ainda que o
estatuto fere a autonomia,
porque a Guarda é de res-
ponsabilidade do município.

Campanhas
m dezembro do ano
passado, os CONSEG's

Alphaville/Tarnboré. Al-
deia da Serra e o Rotary
Club de Barueri rea-
lizaram em parceria com
as empresas locais a cam-
panha Natal Família Feliz,
que conseguiu arrecadar
e distribuir aproximada-
mente 1300 cestas de
natal às famílias carentes
de Barueri e Aldeia da
Serra.

Em 2004, o CONSEG
Alphaville/Tamboré reali-
zará a Campanha do
desarmamento, através
de matérias orientativas,
que serão publicadas no

CONSEG Notícias.
O intuito da Campanha é

esclarecer pontos fundamen-
tais quanto à necessidade
do desarmamento; os riscos
do porte de armas e formas
de entregas das armas
aos órgãos de segurança
pública.

Para o Capitão Dorival
Alves Filho, da 1a Cia do 20°
BPM/M, os índices de ocor-
rências ligados aos acidentes
domésticos envolvendo ar-
mas, crescem a cada dia,
além do fato de que em
assaltos, as vítimas têm sua
arma roubada e acabam ali-
mentando o mercado negro
de armas.
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Regras de segurança
para posse e condução

responsável de cães

Pessoas que saírem com cães
considerados perigosos, como
os das raças pit buli, rotweiller

e mastim napolitano, em vias públicas,
logradouros ou locais de acesso públi-
co, sem coleira e guia de condução,
serão multadas em 10 UFESPS,que cor-
responde hoje a um total de R$ 114,90.
Em caso de reincidência, o valor será
dobrado.

O regulamento desta Lei definirá
ainda as raças que deverão observar o
uso de guia curta de condução, enfor-
cador e focinheira. Além disso, os donos
desses cães deverão manter os animais em
condições adequadas de segurança,
impossibilitando a evasão.

Qualquer pessoa poderá comunicar à
Polícia em casos de descumprimento da
determinação.

A lei que estabelece regras de segu-
rança para condução de cães reputados
perigosos, foi promulgada pelo gover-
nador Geraldo Alckmin e publicada no
Diário Oficial.

Em novembro do ano passado, o go-
vernador vetou integralmente projeto de
lei aprovado pela Assembléia Legislativa
que proibia a comercialização, criação e
reprodução de cães das raças pit Buli,
rottweiler e mastin napolitano no Estado
de São Paulo, por considerar que conti-
nha uma série de inconstitucionalidades.

Após vetar o projeto, o governador
decidiu encaminhar à Assembléia novo
projeto de Lei, estabelecendo regras de
segurança para posse e condução res-
ponsável de cães.

O objetivo é inibir situações de risco
que vem ocorrendo no Estado, quando
cães perigosos atacam pessoas que
transitam em lugares públicos, aten-

tando-os gravemente em sua integridade cor-
poral, com sério risco de vida.

Confira a íntegra da Lei promulgada pelo
governador Geraldo Alckmin

Faço saber que Assembléia Legislativa de-
creta e promulgo a seguinte Lei.

Artigo 10 - A condução em vias públicas,
logradouros ou locais de acesso público de
cães das raças "pit Buli", róttweiler ", e mastim
napolitano", além de outras especificadas em
regulamento, deverá ser feita sempre com uti-
lização de coleiras e guia de condução.

§ 10 - O regulamento desta Lei definirá as
raças que deverão observar o uso de guia
curta de condução, enforcador e focinheira.

§ 20 - Os possuidores ou proprietários de
cães deverão mantê-Ios em condições ade-
quadas de segurança que impossibilitem a
evasão dos animais.

Artigo 20 _. Qualquer pessoa do povo
poderá solicitar concurso Policial, quando ve-
rificada a condução de cães das raças que
trata o § 1° do artigo anterior, sem o uso de
guia curta de condução, enforcador e foci-
nheira ou o descumprimento da obrigação
prevista no § 2° do mesmo artigo.

Artigo 3° - A infração ao disposto nesta Lei
sujeitará o proprietário do animal ao paga-
mento de multa no valor de 10 (dez) UFESPS,
sem prejuízo das sanções administrativas e
penais cabíveis.

Parágrafo único - A multa terá valor cobra-
do, em caso de reincidência.

Artigo 4° - As despesas resultantes da
ampliação desta Lei correrão a conta das
dotações próprias consignadas no orçamento
vigente.

Artigo 5° - Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Fonte: Cíntia Cup, 11 de Novembro de 2003



OCONSEG Alphaville/
Tamboré, Viaoeste S.A
e Prefeitura Municipal

unidos para evitar acidentes
de trânsito, tomaram algumas
providências na entrada de
Alphaville, saída da Rodovia
Castelo Branco, reduzindo em
aproximadamente 60% os ín-
dices e os riscos de acidentes
no local.

Segundo o Gerente de Re-
cursos Humanos da Vídeolar
S.A, Luis Rossini, "os riscos de
acidentes reduziram após as
providências tomadas tanto
pela Viaoeste, como pelo
CONSEG.

"Alguns funcionários de
empresas locais sofriam para
atravessar a alameda Rio
Negro, naquele trecho, em
horários de pico. Os motoris-
tas não respeitam os pe-
destres, passando pelo local
em alta velocidade. Hoje, após
as providências das entidades
reunidas, a situação melhorou
muito", comentou o gerente.

Por parte da Viaoeste, se-
gundo o engenheiro e coorde-
nador de tecnologia, Gui-
lherme Motta, foram feitas
melhorias da sinalização do
acesso da marginal Oeste à
Alameda Rio Negro, incluindo:
Legendas de advertência no

ocorrências

Mais sinalização, menos acidentes
solo (reduza a velocidade);
implantação de pictograma de
regulamentação de velocidade
(60 km/h e 40 km/h): implan-
tação de 400 tachões brancos
rnonodirecionais e a pintura
de 600 m de faixa contínua
branca. Para a melhoria das
condições de travessia para
pedestres, houve a implanta-
ção de travessia para
pedestres em 5 pontos;
implantação de 24 pla- :::---.
cas (regulamentação/ ad-
vertência/educação); im-
plantação de 300 m de
gradis e o planejamento
e remanejamento de
pontos de ônibus (ur-
banos e longa distância).

Para o presidente do
CONSEG Alphaville/
Tamboré, Eduardo Pe-
reira da Silva, "ainda é
necessária uma fisca-
lização mais acirrada, por
parte da Polícia Rodoviária,
quanto ao comportamento
dos condutores de lotações e
empresas de ônibus que insis-
tem em efetuar o desembar-
que irregular de passageiros,
no local. Os passageiros atra-
vessam em locais proibidos e
pulam o gradil instalado pela
Viaoeste.

r=::=--I-~

Análise de Ocorrências - CONSEG - período jan/fev 2004

A estatística mostra
que a frequência de
ocorrências está
controlada, persistindo
furtos de veículos e
roubos a clientes que
sacaram dinheiro nos
bancos, mesmo que
em níveis abaixo dos
demais bairros.
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Documentos:
Xerox do RG. A lei não

obriga andar com a original.
Quanto ao CIC, não colocar na
carteira. O Título de Eleitor, só
usar nas eleições e os docu-
mentos do veículo, não carre-
gar o original, mas sim, o au-
tenticado pelo Detran (qual-
quer despachante faz);

Cartões de Crédito - se ti-
ver mais de um, carregar ape-
nas um escondido em outro
lugar, fora da carteira. O peri-
go é ser utilizado em seques-
tro-relâmpago;

Cartões de Banco - revelam
toda a situação bancária, se
possível, não carregar. Se for
inevitável, aja como o caso do
Cartão de Crédito;

Os cheques não apresen-
tam perigo, pois são sustá-
veis, porém os estelionatários
gostam.

Banco 24 horas:
Procurar os de Shopping,

de locais movimentados, du-
rante o dia e policiados.

A pé:
Nunca pare para falar com

estranhos. O ladrão sempre
vem de frente, encosta para
perguntar e puxa a arma (no
caso de assalto). Assim, cuida-
do ao carregar bolsas e
carteiras.

Fique atento

No carro:
Colocar tudo no porta-

malas, bolsa.. casacos, pastas,
volumes....Cuidado com os ou-
tros volumes, pois sacolas, pre-
sentes e pacotes também cha-
mam a atenção;

Portastravadas, vidros fecha-
dos, cinto de segurança.

No semáforo:
Procurar parar sempre na

pista da direita, os elementos
estão sempre do lado do mo-
torista, pois é mais fácil abor-
dar e fugir;

Esteja atento aos arredores,
ao ambiente, aos suspeitos e
se posicione para dificultar a
ação de bandidos;

No farol vermelho, reduza a
velocidade. Pode ser que o sinal
fique verde antes de ser neces-
sário frear o carro - não existe
assalto em movimento;

Posicionamento Inteligente
No tratego pesado, procure se
posicionar entre os carros,
atrás, à direita;

Atenção: manter distância
do carro da frente, se observar
movimento suspeito, ir para
frente "colado" no carro a sua
esquerda para dificultar a
abordagem.

Durante o assalto,
o ue fazer?

Nunca reaja; não tente
fugir; não faça movimentos
bruscos; não porte armas (não
haverá tempo e nem opor-
tunidade de usar e caso o
ladrão descubra, ficará com
mais uma arma);

Além disso, tente ficar (ou
parecer) calmo; obedeça; avi-
se quando fizer algum movi-
mento (por ex.: ao desengatar
o carro ou pegar um objeto);
caso contrário, o ladrão pode
pensar que se trata de uma
reação.

A ÓS a ocorrência:
Não perseguir; na verdade,

afaste-se do local; não entre
em desespero; ligue o mais ra-
pidamente possível para o 190

.com todas as informações
possíveis em mãos (endereço
preciso, descrição, direção da
fuga etc); encaminhe-se para
a delegacia mais próxima ao
fato.

Fonte: Internet - colaboração Guarda
Civil Municipal de Barueri .

Telefones de
emergência

180 Grupamento de Bombeiros
4198-6202

Emergência: 193

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

AREA - Depto. de Segurança
4191-2300

Shopping Tamboré
4689-6500

S.I.A. - 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

COMAD - Conselho
Municipal Anti-Drogas

4163-4901

Disque-Denúncia
0800- 15631 5

Conselho Tutelar
0800-990500

Defesa Civil
4198-1415

Emergência: 199


