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Editorial

Em 19 de fevereiro passado, foi
comemorado os 20 anos de criação dos
CONSEGs, no Estado de São Paulo.
Atualmente, existem 784 CONSEGs
atuando em todo Estado, com uma
contribuição muito grande para solução
dos problemas de segurança pública.

Nosso CONSEG não foge a regra e é
um dos mais atuantes do Estado de São
Paulo, contribuindo para ser o porta-voz
de nossa comunidade junto às
autoridades e órgãos responsáveis pela
segurança pública de nossa região,
procurando participar ativamente dos
problemas relacionados à segurança,
através de nossas reuniões mensais e do
encaminhamento das mais diversas
reclamações, sugestões e iniciativas,
para tentarmos melhorar a qualidade de
vida de nossos moradores e das
empresas aqui instaladas.

A integração promovida pelo
CONSEG - Alphaville / Tamboré, entre
as polícias Militar, Civil e Guarda
Municipal juntamente, para atingir
nossos objetivos, somente tem alcançado
sucesso, porque nossa comunidade
também é atuante e esse é o "espírito da
coisa".

A participação e integração de todos,
visando um bem-comum, procurando
melhorar nosso bairro, o lugar onde
trabalhamos ou escolhemos para morar.

Parabéns à todos os CONSEGs!
Parabéns ao nosso CONSEG, por

fazer parte de maneira efetiva dessa
idéia e incorporar-se ao seu "espírito".

Parabéns à nossa comunidade, por
participar e cobrar o que é, seu direito.

Eduardo Pereira da Silva
Presidente do CONSEG - Alphaville/Tamboré

Síntese das reuniões
Conseg reúne mensalmente
40 pessoas da comunidade

• Em janeiro, a comunidade questionou

sobre os altos indices de acidentes de trânsito

com e sem vítimas em Alphaville, registrados

pelas entidades que compõem o CONSEG. Neste

ano de 2005, as reivindicações do Conseg

serão: mais atuação do DEMUTRAN -

. Departamento Municipal de Trânsito, na região;

aumento da sinalização para reduzir a

velocidade e aplicação de multas. E as ações

preventivas serão: a continuidade das palestras

de educação no trânsito, ministradas aos alunos

das escolas locais e intensificação da Campanha

de Educação, com painéis.

Autoridades civis e militares

• Houve, a intensificação da presença das

policias Militar e Civil, assim como da GCMB -

Guarda Civil Municipal de Barueri na região de

Alphaville I Tamboré.

• A equipe do PROFAZ apresentou seu

projeto social, que está em andamento, na

Fazendinha - Santana de Parnaíba.

Atividades do CONSEG
Alphaville/Tamboré previstas em Estatuto

• aproximar e integrar a polícia com a comu-

nidade local;

• colaborar com os agentes, autoridades e

órgãos civis ou militares, de qualquer esfera de

Governo, responsáveis pela Segurança Pública;

• congregar as lideranças comunitárias da

área, conjuntamente com as autoridades policiais,

no sentido de planejar ações integradas de

segurança, que resultem na melhoria da qualidade

de vida da comunidade e na valorização da

missão institucional e dos integrantes da Polícia

Estadual (civil e militar);

• encaminhar coletivamente as denúncias,

queixas e reivindicações da comunidade às

autoridades competentes, em matéria de

segurança pública e assuntos correlatos;

• articular a comunidade, visando a solução

de problemas ambientais e sociais, promovendo a

ética, a paz, a cidadania, direitos humanos,

democracia e outros valores universais de

convivência e crescimento social;

• atuar na promoção gratuita da educação

em todos os sentidos e da integração social dos

segmentos mais fragilizados da comunidade;

• promover o voluntariado;

• promover a sequrança alimentar e

nutricional, por meio do desenvolvimento

econõmico e social. E combater a pobreza;

• promover e implantar programas de

instrução e divulgação de ações de auto-defesa às

comunidades, inclusive, estabelecendo parcerias,

visando projetos e campanhas educativas de

interesse da segurança pública;

• promover e incentivar ações de vizinhança

solidária;

• colaborar supletivamente com o Poder

Público na manutenção e melhoria de instalações,

equipamentos, armamentos e viaturas policiais na

área de sua atuação;

• promover o intercâmbio cultural entre

polícias Civil, Militar e instituições de ensino e

outras entidades cívicas, culturais, artísticas.
esportivas e de prestação de serviços em sua área

de atuação;

• fornecer subsídios aos órgãos de segurança

pública para a elaboração de normas legais;

• colaborar com a iniciativa de outros órgãos

nos assuntos que sejam da alçada do Conselho;

• poderá prestar todo apoio que se fizer

necessário, aos órgãos de Segurança Pública,

observando as normas legais e regulamentares

sobre a matéria, vinculando-se às diretrizes

emanadas das autoridades competentes; mas,

mantendo sempre sua condição de entidade

autõnoma, sendo-lhe vetado interferir nas ações

e nos assuntos internos dos órgãos policiais.
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AREA lança campanha IIDoe um futuro melhorll

Sônia Furlan reúne
secretários de Barueri

e anuncia projeto

As várias reclamações sobre crianças
pedintes, em alguns locais de Alphaville,
motivaram o esclarecimento do assunto, por
parte da Juíza da Vara da Infância e da
Juventude de Barueri, Ora. Maria Leonete da
Silva, em reunião ordinária do Conseg
AlphavillefTamboré.

A Diretoria da AREA - Associação
Residencial e Empresarial Alphaville -
resolveu lançar a Campanha para conscien-
tizar a comunidade e desmotivar a doação
de esmolas na região, utilizando a colo-
cação de painéis, contendo frases de apelo.

Segundo a Ora. Leonete, "as crianças das
comunidades mais carentes vêm para
Alphaville e Tamboré, em busca de esmolas
ou de pagamento, pela prestação de
pequenos serviços, como: tomar conta de
carros, vender doces, salgados e etc",
comentou a Ora. Leonete, lembrando
também que, "este é um problema de falta
de estrutura familiar. A situação requer
cautela e atenção especial. Ninguém tem o
direito de ser ríspido com estas crianças que
não estão cometendo nenhum delito".

"Se as pessoas não derem esmolas, eles
não terão interesse em continuar aqui",
comenta Dr. Paulo César Silveira de Toledo,
diretor de Segurança da AREA.

Estas crianças devem contar com o
apoio da comunidade, sendo direcionadas
aos órgãos competentes, como o Conselho
Tutelar e a Vara da Infância e Juventude.
"Lançamos esta Campanha para conscienti-
zar a população que a ajuda pode vir de
várias formas", lembra Toledo.

Toda ajuda é bem-vinda, quando o
ssunto é propiciar um futuro melhor a
Iguém: f) ém, "A esmota não ajuda, vitla!!'.- ~ .

A presidente do Fundo Social de
., Solidariedade de Barueri, Sônia Furlan, reuniu

em 15 de fevereiro passado, os secretários do
governo municipal e o prefeito Rubens Furlan
no CAP - Centro de Aperfeiçoamento dos
Professores. O objetivo do encontro,
agendado pela primeira-dama, foi divulgar
um projeto piloto, visando a inclusão social,
as necessidades da população. Sônia Furlan
destacou a importância de cada Secretaria e
a viabilidade de contribuição para o projeto.

Sônia Furlan solicitou a colaboração e o
empenho de todos. "Preciso da ajuda de
todos vocês para realizarmos estes projetos
que aumentarão a qualidade de vida e auto-
estima dos moradores de Barueri", ressaltou,
acrescentando: "A miséria e a pobreza são
muito mais fruto da injustiça social do que
do subdesenvolvimento".

Quem pode ajudar?

A Campanha pretende convocar volun-
tários da região, que queiram servir de elo
entre as crianças e os órgãos competentes.

A primeira-dama, presidente do Fundo
Social de Solidariedade de Barueri, Sônia
Furlan se colocou à disposição para acolher
esta criança e oferecer assistência às
famílias. "Podemos fazer contato com as
famílias, levantar as necessidades, o fator
que faz com que as crianças estejam nas
ruas e providenciar a colocação e recolo-
cação nas inúmeras escolas municipais. Isto
ajudaria, efetivamente, na Campanha e
daria continuidade a ela, com a atuação da
comunidade", completou Sônia.

Existem pessoas de boa vontade em
Alphaville e Tamboré, que desejam se enga-
jar em atividades sociais. Em uma das
reuniões do Conseg, uma moradora salien-
tou a possibilidade de criação de oficinas
ocupacionais e educativas, colaborando
para o desenvolvimento de crianças.

Em casos de delitos

Quando os jovens come-
terem algum
tipo de deli-
to, tanto a
Guarda
Civil

Municipal, quanto as
polícias Militar e Civil,
além dos seguranças da
AREA, estarão aptos
para conduzir a situa-
ção de forma correta e
coerente; basta ligar
para 153 (GCMB); 190
(PM); 147(PC) ou fone:
4191-2300 (AREA) e
pedir apoio.

AREA - Sr. Leonardo
Rodrigues da Cunha,
gerente geral e Dr.
Paulo C. S. de Toledo,
dir.de segurança -
coordenadores da
Campanha

Nas ruas

Nas ruas, nos painéis com frases,
desmotivando a doação de esmolas, consta
o site da AREA. onde estão cadastradas
vàrias entidades sociais da região.

Andamento da Campanha

A Campanha teve início em fevereiro
passado e está aberta à todos que
acreditam em um futuro melhor.
Ligue para 4195-5400 e participe.

Durante a reunião, Sônia Furlan
demonstrou entusiasmo pelo projeto. A
fundadora do grupo Vida, que desenvolveu
vários trabalhos sociais importantes, durante
as duas gestôes do prefeito Rubens Furlan,
afirmou: "Com a nossa integração, vamos
conseguir desenvolver o potencial do cidadão
de Barueri".

Após ouvir sugestão dos secretários,
Sônia Furlan finalizou o encontro, agendando
próxima reunião. A comissão irá desenvolver
e direcionar o projeto, que será empreendido
pelas secretarias, à reunião. O prefeito Rubens
Furlan garantiu: "Eu quero participar das
reuniões, pois este projeto é importante
para a cidade e para o governo. Apóio
integralmente, este projeto, que vai envolver
politica, cultura, educação, entre outras
áreas".

Fonte: Seco Comunicação de Barueri
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Comunidade:
em busca de ações
por Ana Campos

Alguns moradores dos condomí-
nios pedem ao Conseg, informações
sobre como lidar com as questões de
segurança interna.

Como podemos observar, há cada
dia, os problemas são mais comuns.
Para se obter bons resultados, algu-
mas medidas internas são necessárias;

morador entrou acompanhado com o
qolpista, durante a madrugada, colo-
cando em risco a vida dos demais
moradores. Então, é preciso que o
morador seja atencioso e seletivo",
finaliza Dr. Gilberto Brito.

Palestra de Segurança

Pessoal em condomínios

Pensando de forma prática, o
Conseg resolveu contribuir
efetivamente com a segurança dos
condomínios verticais e horizontais de
Alphaville/Tamboré.

Prevenir é preciso! Então, ninguém
melhor que os comandantes das
companhias de polícia para esclarecer
os moradores.

Baseados na experiência diária
destes profissionais, as palestras têm o
objetivo de apresentar fatos reais

sobre a necessidade da segurança
pessoal, dentro e fora dos
condomínios.

"Muitas ações criminosas ocorrem
por displicência dos moradores, com
relação ao acesso aos condomínios;
trajeto e na contratação de
prestações de serviços domésticos e
de segurança", declarou o Capitão
PM, Dorival Alves Filho, Comandante
da t- Cia do 20° BPM/M, que ministra
as palestras.

A Sociedade Fazenda Tamboré
Residencial 1 foi o primeiro
condomínio a reunir 50 moradores
para participar das palestras. E, no dia
16 de março próximo, a Assoc. Res.
Alphaville Zero realizará a palestra
gratuita aos seus moradores.

Para agendar, ligue: 4195-5400,
com André de Souza.

Em Alphaville/Tamboré contamos com o "Alerta Geral":
Com uma ligação, você mobiliza todas as entidades ligadas à Segurança.

2° Dist. Policial Alphaville:
4193-6610

Guarda Civil Mun. de Barueri:
153

Polícia Militar:
190 e 4191-1270 (Alphaville)

4191-4928 (Tamboré)

Polícia Rodoviária:
4198-4366

AREA - Depto. de Segurança:
4191-2300

Shopping Tamboré:
4166-9700

SOCET - Segurança:
4195-6111

Soe. Alphaville Resid. Zero:
4191-3121

Assoe. Residencial Aphaville 1:
4191-1921

Soe. Fazenda Tamboré Resid. 1:
4191-3067

Cond. Centro Comercial
Alphaville - Segurança:

4191-2154

18° Grup. de Bombeiros:
4198-6202/4163-7001

Emergência:
193



preventivas e integradas
Por que o condomínio se tornou alvo de assaltos

Para uma análise mais precisa e

global sobre essa questão, é

importante que se leve em conta,

vários aspectos. Segundo Ronaldo

Pena, coordenador do Grupo de

Estudos Técnicos de Segurança da USP,

"é importante que se comece o estudo

pelas próprias condições arquitetôni-

cas, da maioria dos condomínios, que

não tiveram na fase de planejamento,

atenção voltada especificamente para

a questão da segurança. Até porque,

essa preocupação excessiva com

assaltos a condomínios, é uma

situação nova, reflexo do aumento

recente dos índices de violência, nas

metrópoles".

Hoje, de acordo com o especialista,

essas condições precisam ser levadas

em conta, na hora de projetar novos

condomínios. Prédio, portaria, forma

de acesso ao condomínio, etc. "Por

incrível que pareça, muitas vezes,

condições simples, adota das num

contexto de prevenção, podem surtir

efeito muito maior do que fazer

Por Ronaldo Pena - Coordenador do Grupo de Estudos Técnicos da USP

grandes investimentos, sem

planejamento e integração entre os

elementos humanos e tecnológicos",

exemplifica Pena.

Decisão equivocada

Segundo ele, "é comum, em muitos

condomínios, a concentração da

tecnologia de suporte à segurança, no

próprio espaço da portaria. O que é

um equívoco. Porque, ao concentrar

esses equipamentos na portaria, o

responsável pelo condomínio facilita a

visualização e tomada de informações

sobre o sistema de segurança por

todas as pessoas que passam por ali. E,

no caso de um assalto, fica fácil

manipular ou destruir equipamentos e

fitas com gravações. Outro agravante

é que, essas tecnologias, normalmente,

não estão integradas no contexto de

outros prédios, da comunidade, da

empresa de segurança e da própria

polícia.

Dentro desse contexto, que

transmite fragilidade na segurança,

permitindo levantar informações-

chave e a premeditação de ações-

surpresa, os condomínios se

transformaram num "nicho", a ser

explorado pela indústria do crime, que

atua em cima das facilidades

proporcionadas pelas próprias vítimas.

"Enquanto, o morador não se

conscientizar de que não existem

culpados para essa situação e,

continuar buscando a solução, como

quem vai à gôndola do supermercado,

os assaltos à condomínio vão

continuar", alerta Pena. "Isso porque, a

percepção de poucos riscos, que os

ladrões têm de adentrar a esses locais,

é confirmada pela própria cobertura

que a mídia dá a esse tipo de

ocorrência que, normalmente, atinge

as classes média e alta".

Segundo Leonardo Rodrigues da

Cunha, gerente geral da AREA, "em

Alphaville não são registradas

invasões aos condomínios, mas em

São Paulo, já é frequente". finaliza.



Delegado Titular do DP de Barueri alerta sobre golpes e assaltos
Algumas manchetes revelam a incidên-

cia de crimes, que podem ser evitados,
tendo em vista as informações obtidas junto

ao Delegado, Hélio Bressan, titular do D.P de

Barueri /SP.
Na tarde do dia 08 de janeiro passado,

um motorista teve R$ 6 mil reais roubados,
enquanto estava dentro do seu carro, na

Alameda Rio Negro.
No dia 21, uma vendedora teve R$ 4.610

reais roubados, às 13hOO, quando entrava
em seu carro, no estacionamento do Banco

Itaú, na Alameda Rio Negro.

No dia 24, uma escrevente foi abordada
por um individuo no estacionamento. O
mesmo conduziu o carro, seguido por outro

elemento, em outro carro. Em seguida, lhe
roubaram: a bateria do celular, uma cor-

rente, uma pulseira, anel e alianças de ouro,
relógio e uma carteira, com R$ 21 mil reais.

CONSEG ALPna'
COMell1ocomunitârio de Seguranç

da esq. para direita Dei. Gilberto P Brito; Dei. Hélio
Bressan; Presidente Conseg Eduardo P da Silva;
Cmte. da GCMB, Miguel R. da Silva

"As pessoas precisam estar mais vigi-

lantes, pois se estes casos acontecem é
porque, alguém próximo sabia da retirada
da grande quantia pela vítima. Existem
inúmeras formas para se evitar este tipo de
ação. Por exemplo, a utilização dos cheques
administrativos", lembra Dr. Hélio.

No dia 06 de janeiro, duas vítimas rece-

beram ligações de pessoas se identificando
como integrantes de facções criminosas e
pedindo depósitos bancários nos valores de
R$ 1.500,00 e R$ 3 mil reais.

Segundo Dr. Hélio, as pessoas não

podem e não devem atender estas solici-
tações e efetuarem depósitos de forma

alguma. "Devem acionar a polícia e pedir
orientação", informa o delegado.

Em 13 de janeiro, H.5.M informou que

dois indivíduos tentaram lhe aplicar o golpe
do "Bilhete Premiado", no interior de uma

loja, em Alphaville.

"É a ganância da vítima que, em muitos
casos, facilita a ação do estelionatário, pois
ela imagina que vai ganhar muito dinheiro e
abre a guarda", diz Dr. Hélio, lembrando que,

os bilhetes realmente válidos, são pagos pela
Caixa Econômica.

Ganha tempo: mais uma
conquista para o Municlpio

a Ganha Tempo, inaugurado no dia 31 de
janeiro passado, oferece uma gama de serviços,
dinamizando a prestação de serviços à população.

a munícipe pode tirar documentos, como RG,
Carteira de Trabalho ou Certificado de
Alistamento Militar; consultar o .setor de
assistência judiciária para questões como
separação, divórcio, pensão alimentícia e guarda.

Conta com uma unidade do Procon, Posto
Fácil, Banco do Povo Paulista e a Casa do
Trabalhador, além dos diversos outros setores do
governo municipal, como fiscalização e
pagamentos de tributos.

No discurso de inauguração, o prefeito de
Barueri Rubens Furlan homenageou o ex-prefeito
Gil Arantes, dizendo: "Tenho recebido os
parabéns de toda a população pela construção
do Ganha Tempo, mas transfiro tudo isso para Gil

Arantes; pois, este mérito é dele", finalizou Furlan.
a Ganha Tempo já atende mais de 3 mil pessoas por dia e está localizado

à avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550. Atende de segunda à sexta-feira,
das 7 às 19 horas e, aos sábados, das 7 às 13 horas.

A diretoria do Conseg prestigiou a inauguração do Ganha Tempo e de
acordo com o gerente da SaCET,Oswaldo Silva, membro do Conseg, as insta-
lações são de primeiro mundo. "Parabéns à Administração Pública de Barueri",

ressaltou Silva.

Rubens e Sônia Furlan
visitam o local

PROFAZ!
Afinal, quem ajuda quem...?

Didimo de Freitas, um dos
mentores do projeto PRaFAZ,
atuando na região de Santana
de Parnaíba e Barueri, esteve
presente à reunião do Conseg,
em janeiro passado, para
divulgar o PRaFAZ.

Percorrendo a área
conhecida como Fazendinha,
os integrantes voluntários e
comunidade mapeiam as necessidades e atuam de forma
especifica para o desenvolvimento do potencial da comu-
nidade local, utilizando a educação transformadora.

Construção de casas e hortas, através do processo
mutirão; aulas de construção; de bordados e artesanato; e
aproveitamento nutricional.

"Quando pensamos que estamos ajudando, na verdade,
estamos sendo ajudados", diz Didimo de Freitas.

Com a ajuda da comunidade e voluntários, o Profaz con-
tinua crescendo e reduzindo problemas sociais ligados à
temas, como saúde, habitação, alimentação, educação e segu-
rança.

A sede do Profaz está localizada à avenida Yojiro Takaoka,
4384, l' sobreloja, Lj.512 (Shopping Servicel, Alphaville,
Santana de Parnaíba!SP, fone (011) 4153-0600-
e-mail profaz@profaz.org.br - site: www.profaz.org.br

Didimo de Freitas em reunião
ordinária do Conseg
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CONSEGcomemora 20 anos de existência no Estado
Alphaville e Tamboré comemora resultados e participação da comunidade
Com 784 Consegs existentes no

Estado, sendo 93 ativos na Capital, os
Conselhos contribuem para a solução de
problemas de segurança pública das
comunidades.

Na região, estão em atividade, os
Consegs: Santana de Parnaíba, Aldeia da
Serra, Alphaville/Tamboré, Barueri,
Osasco, Carapicuiba, Cotia, Itapevi e
Jandira, que mantêm contato.

O Conseg de Alphaville/Tamboré, que
completou oito anos no ano passado, é
para seus fundadores Dr. Paulo César
Silveira de Toledo, diretor de segurança
da AREA; Mário Lopes, diretor social do
Conseg e Ângela Lopes, da Secretaria de
Ações Sociais e Cidadania, uma vitória
para a comunidade.

"Â perfeita integração entre a
sociedade civil, órgãos de Segurança
Pública e Administração Pública, é
motivo de orgulho para todos nós que
iniciamos a entidade, na região. Hoje,
vemos o avanço nos resultados obtidos,
fruto de muitas parcerias; da
participação efetiva e crescente de
representantes de diversos setores e da
persistência dos participantes", afirma,
orgulhoso, Mário Lopes .

Para a Ora. Ângela, "é preciso que a
comunidade se comprometa com este
trabalho, não só para reivindicar, mas,
também, para denunciar os problemas
de segurança que ocorrem, dentro dos

condomínios. E, assim, evitar que os
problemas tomem uma proporção
maior".

Os mais variados assuntos são
analisados em reunião, contando com
especialistas da área de segurança para
esclarecê-Ios. Delegados, comandantes,
representantes de entidades, voluntários,
administradores públicos, líderes comu-
nitários, moradores e trabalhadores,
todos têm direito de expor suas dúvidas
e sugestões.

Das reuniões ordinárias, surgiram a
Cartilha de Segurança; as campanhas de
"Educação no Trânsito" e "Doe um
futuro melhor"; as palestras sobre
Segurança Pessoal,voltada aos
moradores de condomínios, ministrada
pelo Cmte. da 1a Cia do 20° BPM/M;
assim como os treinamentos de Brigadas
de Incêndio; eventos e outros, visando a
integração da comunidade e parcerias.

"Em dezembro do ano passado,
fomos premiados pela Coordenadoria
dos Consegs, com um 'estandarte', por
relevantes serviços prestados à
comunidade. Tentamos ser imparciais e
pretendemos continuar assim, pois, a
função do Conseg, é avaliar as questões
apresentadas em plenário; buscar
soluções em conjunto; encaminhar e
cobrar providências dos órgãos
competentes", concluiu Eduardo Pereira
da Silva, atual presidente do CONSEG.

~DMPRE
USE

www.compreuse.com.br
INFORMÁTICA - SUPRIMENTOS - EQUIPAMENTOS

SWITCHES - CHAVEADORES - CARTUCHOS

COMPUTADORES - IMPRESSORAS - MONITORES
, ,

Alphaplus Comercial Ltda. .
I AI, Araguaia, 762 - Loja 05 5 - Flamingo Alpha Mall - Alphaville Barueri - SP
; leis. (11) 4688-2431- (11) 4195-9965 - Fax (11) 4208-7403
l _~ _ _ _ _ _ _ __ _ ~ • ~ ~ -'

Ângela Lopes e Mário Lopes

As reuniões do Conseg Alphavillel Tamboré
acontecem, nas últimas quartas-feiras do mês, das
18hOO às 20hOO, na sede da AREA - Associação
Residencial e Empresarial Alphaville

Realizações em Alphaville/Tamboré

• a instalação de dois postos da Polícia
Militar (Alphaville/Tamboré);
• dez pontos da Guarda Civil Municipal
de Barueri, fruto do convênio com a
Prefeitura Municipal, ampliado
recentemente;
• reconhecimento, por parte da
população, que solicita orientação,
através de e-mails, telefones ou carta ao
Conselho; além da presença às reuniões;
• doações de materiais aos órgãos de
Segurança Pública e adesão de mais
empresas locais, investindo em
segurança;
• solicitações para a instalação do 2° D.P,
em Alphaville;
• comunicação direta, via freqüência de
rádio, com as polícias Civil, Militar, Corpo
de Bombeiros, Guarda Civil Municipal,
Demutran e Polícia Rodoviária, compon-
do o sistema "Alerta Geral".
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www.seguranca.sp.gov.br
Informações gerais sobre a polícia no Estado de São Paulo.

www.estradas.com.br
Informações sobre turismo, lazer e condições de tráfego.

www.ecovias.com.br
Condições de trânsito no sistema Anchieta/lmigrantes

www.guiamais.com.brlsp/white/jsp/index.jsp
Indica as vias de acesso mais rápidas de ponto, através de mapas.

www.detran.sp.gov.br
Informações sobre pontuação em carteira, licenciamento, multas e dicas de
Educação no trânsito.

www.ouvidoria-policia.sp.gov.br
Reclamações, queixas, elogios e sugestões sobre a atividade policial

www.area-alphaville.org.br
Informações sobre prestação de serviço.

Passagem e Assunção de Comando no CPA/M - 8

A solenidade aconteceu em 15 de fevereiro passado, na sede do

CPA/M-8 -Comando de Policiamento de Área Metropolitano Oito.

Na oportunidade, o Coronel PM Jorge Luiz Pereira assumiu o

Comando do CPA/M~8 - Região Osasco. "Me orgulho de minha

carreira profissional, da confiança

dispensada pelos comandantes à minha

pessoa e aqradeço a oportunidade de

poder devolver à Região, o carinho e o

~L'I~t,~1ÇI J respeito da comunidade", 'declarou o
:IIi v coronel Jorge Luiz Pereira, que convidou os

rIt \t~prefeitos da Área Metropolitano, para

~ I desenvolver um trabalho, em parceria com

a PM, que venha garantir a sensação de

segurança à comunidade.

O Coronel Reinaldo de Oliveira Rocco,

que está no comando do CPM, em discurso, referiu-se ao coronel

Jorge Luiz Pereira como um homem honesto, digno, inteligente e

capaz para compor o CPA/M-8, lembrando que 'comandar é um

conjunto de ações que conta com a dedicação de todos'.

O CPA/M-8 está localizado à avenida Cruzeiro do Sul, 460 -

Jardim Rochdale - Osasco.

Autoridades civis
e militares

Compre Use Informática e Suplementos,
agora no Flamingo Alpha MaU

No dia 11 de fevereiro passado, a empresa Compre Use

(Alphaplus Comercial) inaugurou sua nova sede no

Flamingo Alpha Mall, comemorando três anos

no mercado.

O Show Roon conta com artigos, como

software e hardware em geral. Segundo Dedial

Pereira, proprietário, o objetivo é estar mais

próximo de seus clientes em potencial, para

atender melhor.

A Alphaplus está localizada à Alameda

Araguaia, 762 - loja 5s - Flamingo Alpha Mall

- Barueri/SP, fone (11) 4195-9965.

Sites

Receita alerta para fraudes
o Globo (24.02.2005)

BRASíLlA - A Receita Federal alertou os contribuintes sobre

e-mails falsos que estão circulando na Internet, solicitando informações

confidenciais dos contribuintes. Segundo o Fisco, essas mensagens são

de quadrilhas especializadas em fraudes, que têm como alvo, pessoas

cujo Cadastro da Pessoa Fisica (CPF) foi suspenso, por terem ficado dois

anos, sem prestar contas ao Leão. Segundo a Receita, os e-rnails, que

trazem os timbres do governo federal, do Ministério da Fazenda e do

Fisco, afirmam que o contribuinte pode regularizar o cadastro pela

própria internet, após o envio de informações.

"A Receita adverte que o contribuinte não deve responder a

qualquer mensagem dessa natureza, sob o risco de estar repassando aos

fraudadores, dados pessoais", afirma nota divulgada pelo Ministério da

Fazenda.

A orientação dos técnicos do Fisco é que, os contribuintes que

receberem essas mensagens não abram qualquer arquivo anexado, nem

cliquem em links para endereços da internet, porque eles podem conter

vírus que danificam os computadores. Os contribuintes devem excluir as

mensagens imediatamente.

Para obter mais esclarecimentos sobre as tentativas de golpes, os

contribuintes podem procurar as unidades locais da Receita ou acessar

o site do Fisco.

Palestra gratuita sobre Educação no Trânsito
As palestras de Educação no Trânsito são ministradas pelo

agente multiplicador Murilo José M. Martins, às escolas locais,

voltadas aos alunos de 05 à 17 anos.

As palestras alertam os jovens sobre os riscos de acidentes no

trânsito; dão noção de direção defensiva; uso do cinto de

segurança e Código Brasileiro de Trânsito.

Podem ser agendadas, através do Conseg - Alphaville/Tamboré,

pelo fone: 4195-5400, com André de Souza.
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Assessoria, Consultoria & Auditoria Contábil

Somando resultados e
Multiplicando confiança

• Abertura, Alteração e Encerramento de Empresas

• Boletim Mensal Informativo Via Web

• Escritório Virtual: Estrutura para abertura de firma,
recebimento de correspondência, secretaria e
redução de alíquotas

• Imposto de Renda· Pessoa Física e Jurídica

• Planejamento Técnico e Tributário

• Perícias Judiciais e Comerciais

• Assessoria Jurídica, Fiscal e Gerencial

Calçada dos Crisântemos. 18 - Centro Comercial de Alphaville

Fax: 4193-6040 • Fone: 4195-2300
classico@classico-alphaville.com.br • www.classico-alphaville.com.br


