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Editorial

por Mario Lopes

o CONSEG se tornou uma empresa a par-
tir de maio passado, e as atividades crescem.

Hoje, o CONSEG participa de Campanhas
em parceria com várias entidades; procura
divulgar ao máximo esse trabalho; interage
com ti comunidade e entidades públicas e pri-
vadas, e está aí para melhorar.

O CONSEG é mantido pelas entidades,
AREA - Associação Residencial e Empresarial
Alphaville; CCCA - Condomínio Centro
Comercial Alphaville; Associações Residen-
ciais 00, 01 e 02; SOCET - Sociedade Centro
Empresarial Tamboré; SFTR1 - Sociedade
Fazenda Tamboré Residencial 1 e a Tamboré
S.A.

Estas entidades dão vida e continuidade às
atividades que auxiliam preventivamente, na
segurança da comunidade.

O CONSEG não se envolve com questões
políticas ou idealistas, preferindo as ações
comunitárias de forma abrangente, que possi-
bilitem a colheita de frutos para o bem comum.

A ampliação de parcerias e novos rela-
cionamentos melhoram gradativamente a qua-
lidade do trabalho, mas precisamos do envolvi-
mento de todos.

Assegurar o direito de ir e vir; a preser-
vação da integridade física, da conduta, e da
qualidade de vida do Cidadão é o objetivo
maior do CONSEG.

Junte-se a nós, venha fazer parte do CON-
SEG - Alphaville/Iamboré.

o
SOCIEDADE
FAZENDA
TAMBORÉ
RESIDENCIAL

(~centro Iemerem
l 1:. H A 1/ I L L E

smtese das reuniões
CONSEG- Alphaville e Tamboré - maio, junho e julho de 2005

• O Sr. Leonardo Rodrigues da Cunha,
gerente geral da AREA, informou que mesmo
com a vigilância trabalhando com algumas
restrições, obedecendo a determinações da
Polícia Federal, as ocorrências permaneceram
em baixa.

Na região, a segurança está reforçada
com a vigilância da AREA estacionada em
pontos estratégicos; 4 a 5 viaturas e dois
postos da PM e a GCMB circulando
extraord inaria mente.

Mesmo com os baixos índices as ocor-
rências mais preocupantes registrados em
junho passado, foram: os furtos de veículos,
os acidentes de trânsito e os assaltos nas
saídas das agências bancárias. O comandante
da 5' ClA, Capitão Dorival Alves Filho disse
que com base no mapeamento das ocorrên-
cias mensais, a PM monta as operações pre-
ventivas estratégica mente em toda a região.

• No primeiro semestre ocorreu o roubo
a um escritório no Ed. Ômega e um assalto
ao Habbib's. No caso Habbib's, a quadrilha
autora do crime foi capturada com a ajuda
da Polícia Rodoviária, Polícia Militar, GCMB e
vigilância da AREA. através do acionamento
Alerta Geral.

• O gerente operacional Eduardo Pereira
da Silva comentou que o maior problema no
Shopping Tamboré é com relação aos adoles-
centes pedintes. "Muitas vezes quando são
alertados pela segurança interna do
Shopping, eles reagem derrubando coisas ou
riscando carros", afirmou Eduardo.
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• Desde fevereiro passado, a diretoria do
CONSEGvem solicitando uma reunião com o
Prefeito Rubens Furlan para dar andamento
ao processo de Ampliação do Convênio com
a Prefeitura que prevê o bloqueio dos aces-
sos do bairro, efetuado pela GCMB. Dez
empresas locais aderiram ao Convênio e
aguardam uma posição da Prefeitura.

• O gerente de segurança do ARA.OO
reclamou sobre o fechamento dos acessos a
Alphaville na Rodovia PresoCastelo Branco,
nos feriados, realizados pela Concessionária
ViaOeste. "A Rodovia, que não comporta o
número de veículos nos feriados, precisa ter
seus acessos liberados". comentou Juracy
Pereira dos Santos.

• A Videolar SA têm em seu quadro de
funcionários alguns portadores de deficiên-
cias físicas, que enfrentam sérios problemas
na travessia da aI. Rio Negro. Na opinião do
senhor Nílvio Tarrione, conselheiro do
CONSEG, "a responsabilidade é da ViaOeste,
responsável pela administração naquele
trecho", declarou Tarricone. Uma nova
reunião será agendada com representantes
da ViaOeste, AREA, DEMUTRAN e CONSEG
para tratar sobre o assunto.

• SOABEM e SEIVA visitaram o CONSEG
em apoio à Campanha "Doe um futuro me-
lhor", realizada pela AREA, com o objetivo de
potencializar o voluntariado na região, mini-
mizar os casos de pedintes e tentar encarni-
nhá-los aos órgãos sociais competentes.
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Diretoria CONSEG2005
A nova diretoria executiva do Conselho Comunitário de

Segurança Barueri Alphaville/Tamboré, eleita em maio 2005 terá
mandato previsto até maio de 2007.

Conforme estatuto, o CONSEGque reúne mensalmente represen-
tantes da comunidade e membros da Polícia Militar e Civil, em dia 27
de abril passado elegeu por aclamação, os seguintes membros:

Presidente - Mário Lopes, morador de Alphaville; Vice-
Presidente, Edimilson Soares Ferreira, Diretor Administrativo do
Condomínio Centro Comercial Alphaville; 10. Secretário, Eduardo

Pereira da Silva, Gerente Operacional do Shopping Tamboré; 20.
Secretário, Gustavo Godet, morador de Alphaville e o Diretor de

Assuntos Sociais, Luiz Humberto Mendes Salge, morador do
Tamboré.

Para atuar na Comissão de Ética e Disciplina foram
eleitos: Orlando Fernandes, morador de Alphaville;

Nílvio André Tarricone, morador deAlphaville e
Evaldo Braun, morador de Alphaville.

Os Membros Natos são: Dr. Gilberto Pereira
de Brito, Delegado Titular do 2° D.P. em

Alphaville e o Capitão PM, Dorival
Alves Filho, comandante da 5'

CIA do 20° BPM/M.

Diretoria do CONSEG e
Gerentes de agências bancárias
se reúnem para avaliar a segurança

Os assaltos nas saidas das agências
bancárias, que atingem principalmente aqueles

que sacam grandes quantias, é sem dúvida a
ocorrência mais violenta em Alphaville, na
opinião do Delegado Hélio Bressan, titular da
Delegacia de Polícia de Barueri.

A diretoria do CONSEG, representantes dos
órgãos de Segurança Pública e gerentes das
agências bancárias de Alphaville, se reuniram

para avaliar as possiveis falhas na segurança,
que facilitam a ação dos bandidos.

No primeiro semestre, foram registradas 3
(três) ocorrências, nas agências do Bradesco,
Itaú e no estacionamento do Cartório de Notas,
na alameda Araguaia. Para o Delegado Hélio

Bressan, isto significa que a segurança interna
dos Bancos apresenta algumas falhas, pois o
atendimento destes clientes é diferenciado den-

tro das agencias. "É necessário que o departa-

mento de segurança do Banco faça uma avali-
ação minuciosa para tomar medidas que dificul-
tem as ações criminosas", salientou Bressan.

O Conseg já convocou os gerentes duas
vezes para tratar desse assunto. Na primeira

reunião, dos 21 gerentes convocados, somente 2
compareceram. "Nós sabemos que os gerentes

não são responsáveis pela segurança interna dos
Bancos, mas podem ser um elo entre o departa-

mento de segurança e a Policia", comentou
Eduardo Pereira da Silva, Presidente do CONSEG.

"Não se faz segurança só com a polícia;
não existe a possibilidade de disponibilizar uma

viatura para cada agência bancária. É necessário
que cada empresa se preocupe com a segurança
interna, afinal não é só o assalto que preocupa,

mas principalmente a vida", disse Bressan.

O quê dificulta a ação dos Bandidos?

Segundo a Polícia, os cuidados na contratação
do pessoal de segurança interna; instalação de
câmeras com alertas de filmagem; pedido de

ajuda a Polícia nos casos de transporte de
grandes quantias; estabelecer contato rápido
com a Polícia - 190 e/ou vigilância da AREA -

4191-2300, em caso de suspeita, dentro e fora
das agências bancárias; atenção com os vende-
dores ambulantes instalados em frente aos

Bancos, que podem ser informantes; intensificar

o controle de acesso de veículos nos estaciona-

CONSEG ALPHAVILLE I TAMBORÉ

mentos e etc. Outra medida preventiva pode ser

a integração dos Bancos ao sistema de morri- I
toramento gratuito oferecido pela AREA -

Associação Residencial e Empresarial Alphaville,
que estabelece comunicação direta com os
órgãos de Segurança Pública, utilizando o sis-
tema Alerta Geral.

Outras reuniões serão agendadas para
avaliar as providências. Os participantes foram:
o Dr. Hélio Bressan da D.P de Barueri; o Ten PM
Willians Santos Lopes, da l' CIA do 20° BPM/M;

José N. O. Soares, da Guarda Civil Municipal de
Barueri; Eduardo Pereira da Silva, 1° Secretário
do CONSEG; Oswaldo Silva, Gerente da SOCET-

Sociedade Centro Empresarial Tamboré;
Edimilson Soares Ferreira, Vice-Presidente do

CONSEG; Joaquim Domingues, Gerente de
Segurança e Leonardo R. da Cunha, Gerente
Geral da AREA - Associação Residencial e

Empresarial Alphaville, além dos doze gerentes
dos Bancos: Unibanco, Itaú, Bradesco, Banco do
Brasil, Caixa E. Federal, Safra. Os Bancos: HSBC,

Banespa, Bank Boston, Santander e Real foram
convidados, mas não compareceram.
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CONSEG -

Alphaville/Tamboré

recebe prêmio

Franco Montoro 2005

com projeto

"Segurança pessoal"

o CONSEGem parceria com a 5' CIA realiza
mensalmente palestras de "Segurança Pessoal",
voltadas para os moradores dos condomínios
horizontais e verticais de Alphaville e Tamboré.

Preocupados com a incidência dos "arrastões"
efetuados aos condomínios em São Paulo, o CON-
SEG resolveu alertar a comunidade de Alphaville e
Tamboré sobre a necessidade de se desenvolver
um comportamento preventivo, dentro e fora dos
condomínios.

Ministradas pelo Cap PM Dorival Alves Filho,
profissional com oito anos de experiência no poli-
ciamento e em parceria com o CONSEG,as
palestras já foram oferecidas para os moradores
dos condomínios: Sociedade Fazenda Tamboré
Residencial 1; Associação Residencial Zero e
Associação Residencial Dois.

Para Marcelo Santi, gerente de segurança do
SFTR1;Evaldo Braun, gerente de segurança do
ARA.OOe Roberto Itiro, presidente do ARAm, a
ação é de grande importância para os moradores.
A partir do momento em que eles são avisados
sobre as estratégias mais utilizadas por
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seqüestradores, assaltantes ou traficantes,

diminui o elemento surpresa - fator que

favorece este tipo de ação marginal.

Segundo pesquisa realizada pelo adminis-

trador do ARA.02, Jorge Damus, "Em matéria

de segurança a prevenção elimina mais de

900f0 das possibilidades de ocorrências",

declarou Damus.

Segundo Leonardo R. da Cunha, gerente

geral da AREA e membro do CONSEG há

oito anos, "Nós já apresentamos outros

projetos nas edições anteriores do prêmio,

como o "Alerta Geral" - que aciona todos os

organismos de segurança em um minuto; o

"Bloqueio com a Guarda Civil Municipal de

Barueri" - nos principais acessos a Alphaville

e Tarnboré que foi criado a partir de um

convênio com a Prefeitura de Barueri, e

felizmente, ganhamos agora.

Para Eduardo Pereira da Silva, 10

Secretário do CONSEG, "É com grande

satisfação que recebemos o prêmio, visto a

dedicação do Capo Dorival ao ministrar as

palestras, após o horário de expediente,

demonstrando seu profissionalismo e

respeito à comunidade, além da importância

do resultado final do trabalho", finalizou

Eduardo.

As palestras são dinâmicas e interativas,

permitindo ao grupo esclarecer dúvidas e

conceitos. Os temas pontuam ações como

dirigir à noite; utilizar caminhos alterna-

tivos; os perigos das batidinhas no trânsito e

dos pneus furados; os perigos do trânsito e

das estradas, entre outros. "É preciso estar

atento todos os dias, aqui, em São Paulo ou

em qualquer lugar", salienta o Capitão
Dorival.

O CONSEG pretende dar continuidade ao

ciclo de palestras com os representantes

das polícias Civil e Militar, do Corpo de

Bombeiros e com a Guarda Civil Municipal.

O objetivo é manter a comunidade

familiarizada com os assuntos de segurança,

de forma mais ampla, profissional,

abrangente e fidedigna.

As palestras podem ser agendadas pelo

telefone: 4195-5400 com Ana Campos ou

André de Souza.

Para o mês de agosto, foi agendada a

realização de mais uma palestra para os

moradores do Edifício Vitória I.

Seguindo a linha de treinamentos, a

AREA oferece gratuitamente aos associados,

cursos para porteiros e zeladores, voltada

para os condomínios verticais. Estes cursos

podem ser agendados pelo telefone:

4191-2300 com Guedes.

Diretoria do CONSEG recebe prêmio

Palestra no SFTR1

Jorge Damus, Cap PM Dorival e
Roberto Itiro

Ocorrências CONSEG Alphaville/Tamboré
janeiro a maio - 2005

Roubos

Acidentes de trânsito
janeiro a junho - 2005

Acidentes de Trânsito

OcorrênCia AREA SOCET Shoppmg ARA.01 CCCA
Tamboré

Roubos 26 O 1 O 2 29

AREA SOCET Shopping ARA.01 CCCA Total
Tamboré

Com vítimas 25 8 O O O 33

Furto de veículos
Sem vítimas 11 50 8 16292 1

Furto 24 2

Shopping ARA.01 CCCA Total
Tamboré

3 O O 29

Dados compilados pela AREA revelam locais e horários de risco
As alamedas Rio Negro e Araguaia são os locais de maior incidência de

acidentes de trânsito com e sem vítimas.
Os acidentes ocorrem entre os horários das 7hOO às 9hOO e no período

da tarde, das 14hOO às 18hOO. Portanto, fique atento e respeite as normas e
sinalizações de trânsito.
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Bombeiros dos quartéis do Estado de
São Paulo participam do"lIl Seminário de

Segurança nos Trabalhos de Bombeiros" em Barueri

350 Oficiais e Praças recebem treinamento no auditório do BCN - Green Valey

o 18" Grupamento de Bombeiros e o
PAM - Plano de Auxílio Mútuo
Alphaville/Tamboré realizaram o "111
Seminário de Segurança nos Trabalhos de
Bombeiros", no Green Valey, em Alphaville,
coordenado pelo Comandante do GB,
Tenente Coronel - Sergio Paim Ignacio da
Polícia Militar, com a participação de 350
Oficiais e Praças do Estado de São Paulo.

Segundo o Ten Cel PM Paim, "O objetivo
é capacitar e aprimorar o efetivo, observan-
do a segurança dos bombeiros no desen-
volvimento de suas atividades", afirmou o
Comandante, lembrando que as edições
anteriores do Seminário foram realizadas
.em Barueri, São José do Rio Preto e Bauru,
totalizando mais de 800 Oficiais e Praças

capacitados no Estado.
Os temas abordados foram: "Histórico e

Objetivo do Seminário", por Ten Cel PM
Sergio Paim Ignacio; "NOB de Segurança",
por Maj PM Lucio Teófilo Pacheco;
"Segurança no Corte de Árvores", pelo Cap
PM Ivanovitch Simões Ribeiro;
"Biossegurança no Resgate - Segurança para
Guarnição", por Mj PM Erik Holz Colla; nA
instrução de Manutenção e o Reflexo na
Segurança do Bombeiro", ministrada pelo
Mj PM Reginaldo Campos Repulho;
"Programa de Treinamento por Observação
(Método Stop)", por Eduardo Koizume;
"Gestão de Segurança", por Cel. Reserva. PM
Alfonso Antonio Gil! .

Justa homenagem
Em julho passado, a l' CIA do 20° BPM/M

prestou homenagem aos policiais: Sg1. PM
Wilson, 3° Sg1. PM Pimentel e CB PM
Sandorfy pelos seus 30 anos de serviços
prestados à comunidade. Parabéns!

Autoridades civís e militares

De que matéria são feitos os Homens
que deixam seus lares e familiares pela
manhã, de peito aberto para enfrentar um
mundo cada vez mais violento, imbuídos da
missão de defender a vida de desconhecidos?

5gt. PM Wilson, 3° 5gt. PM Pimentel
e CB PM 5andorfy .

Da mesma matéria que todos nós.
Porém, são homens que carregam no peito,
além de seus coletes à prova de balas a
incerteza rotineira do retorno ao Lar e o
ideal do civismo.

Banda Regimental de Música no CPAlM-8
Em abril passado, a Banda Regimental de Música formada

por 23 músicos, passou a pertencer ao CPA/M-8, tendo por
Comandante o Cel PM Jorge Luiz Pereira. Sob o Comando do
1° Sargento PM Natanael Vicente, nesta data sob a regência do
1° Sg1. PM Levi José da Silva, trata-se da Banda Musical Militar
do Estado de São Paulo, mais premiada.

Dentre os mais recentes serviços realizados pela Banda
Regimental de Música, destacam-se: concerto musical com
internos da FEBEM; realização da entrega pelo Governador de
mais de 300 viaturas às Polícias Militares e Civil; assunção de
comando do CPA/M-8 pelo Cel. PM Jorge Luiz Pereira e as
apresentações nas formaturas do PROERD.

Entre as autoridades pre-
sentes, estiveram: o Coronel
PM Reinaldo de Oliveira
Rocco - Cmt. do Policiamento
Metropolitano; o Padre
Aurélio Fratus -
Pároco de Jandira;
Coronel PM Isidro
Suita Martinez - Cmt.
do CPAM-5; Coronel
PM Jorge Luiz Pereira
- Cmt. do CPAM-B e
representantes dos
Consegs de Alphaville
e Cotia.
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Moradoras de Alphaville comparecem a
reunião do CONSEG reivindicando melhorias

Em maio e junho, as moradoras
Vilma Dias e Amélia Virginia fizeram
reivindicações e obtiveram resultados
extensivos à comunidade.

A moradora Vilma reclamou dos
ônibus e vans que estacionavam na
alameda Mamoré, próximo a banca de
jornal Mimosa, monopolizando e atra-
palhando o trânsito com manobras
irregulares. "Se o motorista precisa esta-
cionar no local, eles discutem até a pes-
soa sair, quando não avariam o veículo",
desabafou a moradora.

Os ônibus fretados faziam o trans-
porte de funcionários do Bradesco da
avoAndrômeda e deliberada mente,

resolveram se fixar no local para efetuar
o embarque e desembarque de pas-
sageiros. Além disso, estacionavam em
local proibido, estreitando a pista e
atrapalhando o fluxo dos veículos.

A moradora encaminhou recla-
mações por escrito à Prefeitura
Municipal de Barueri, ao Demutran -
Departamento Municipal de Trânsito,
para a Associação Residencial e
Empresarial Alphaville e ao CONSEG,
que, reforçou a solicitação junto aos
órgãos públicos. Dias depois, a moradora
voltou à sede da AREA e CONSEG para
agradecer a instalação das placas de
"Proibido Estacionar" e a fiscalização do
Demutran, no local. "Foi uma vitória
para nós! É bom saber que não estamos
sós para resolver os nossos problemas.
Na AREA e no CONSEG encontrei apoio
e a força da união de esforços", comen-
tou Vilma.

A moradora Amélia Virginia
reclamou do atendimento e de abuso de
autoridade recebido por ela, no Posto da
PM em Alphaville.

O caso foi encaminhado ao CONSEG
e em reunião, direcionado ao coman-
dante da 5' CIA, Capitão Dorival Alves
Filho, responsável pelo PP em Alphaville.
Após análise do Comando da Polícia
Militar, a moradora foi atendida em suas
reivindicações e os profissionais da PM
envolvidos no caso, encaminhados para
treinamento.

"É extremamente importante saber
da existência e função do CONSEG,
onde os moradores podem discutir os
problemas e buscar soluções junto às
autoridades", comentou a moradora
Virginia, agradecendo a todos.

10 anos de Guarda Civil Municipal de Barueri
Em junho passado, a Guarda Civil

Municipal de Barueri comemorou 10
anos de atuação.

Criada por Rubens Furlan, a GCMB
formou a primeira turma em 1995, com
169 homens e 18 viaturas. Hoje, atua
com 600 guardas e 100 viaturas, ajudan-
do a coibir a violência e a criminalidade.

A GCMB tem sido uma forte aliada
no cumprimento da Lei Seca - que limita
o horário de funcionamento de bares e
similares que vendem bebida alcoólica. A
medida reduziu comprovadamente os
índices de acidentes de trânsito e os
homicídios na região, servindo inclusive,
de exemplo para outras Cidades.

Demutran

Devido ao aumento de veículos
estacionados irregularmente nas ruas e
alamedas de Alphaville, o Demutran -
Departamento Municipal de Trânsito de
Barueri está alertando os motoristas
para que não sejam multados.

Segundo o Demutran, a alameda
Araguaia é uma das vias do bairro onde
se verifica o maior número de veículos
estacionados irregularmente, devido
principalmente à quantidade de
agências bancárias instaladas no local.

"Geralmente as pessoas acham que
não vão demorar muito e estacionam
na faixa amarela e nos lados esquerdo e
direito da pista, desrespeitando a placa
"Proibido Estacionar". Com isso atrapa-
lham o trânsito local. Fiscalizamos e
orientamos os donos de veículos sobre
as infrações que eles estão cometendo.
Se recusarem a retirar os veículos, então
temos que fazer o auto de infração",
ressaltou o agente de trânsito Ricardo
Vieira de Souza.

"O objetivo principal do Demutran
não é multar, mas sim orientar as pes-
soas, para que se conscientizem e não
cometam infrações que possam resultar
em penalidades e até na suspensão da
carteira de habilitação", acrescentou
Souza.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social

do Municipio de Barueri.
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Namorar
é preciso,

mas na
Capela não!

Nas proximidades da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes,
por exemplo, não é o lugar mais adequado para se namorar

dentro do carro.
Um seqüestro relâmpago aconteceu em março passado no .

local, mais precisamente, na praça Oiapoque 300 em Alphaville.
Lugar arborizado .... bonito ..... escurinho ..., mas perigoso.

Os seqüestradores armados abordaram o casal, renderam o
motorista e partiram para os Bancos para fazer os saques nas
contas. Depois, abandonaram o casal em local ermo e fugiram.

A vigilância da AREA foi avisada, e acionou a Polícia,
através do "Alerta Geral". A GCMB fez o acompanhamento ao
veículo dos suspeitos, e a Polícia Militar efetuou o flagrante ..

No carro, quatro elementos foram levados para a cadeia e
confessaram o crime, entregaram o restante da quadrilha,

composta por mais quatro elementos que utilizavam duas
motos para dar cobertura à quadrilha, que atuavam em

Alphaville.
Segundo a Polícia Civil, um dos quatro bandidos das motos,

era morador do Residencial 9. Fique atento.

Sites
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.br/sp/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, licencia-
mento, 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.
www.viaoeste.com.br
Estradas e serviços.

Alô!!
Atenção para o
golpe telefônico
que está sendo

aplicado em diversas
regiões do País

Golpes nos telefones fixos residenciais, comerciais e celulares.

Jamais digite 90# em seu telefone ...
Ligam para seu telefone, dizendo que é do departamento

técnico da empresa telefônica local ou da empresa que trabalha

para a mesma.

Perguntam se seu telefone dispõe de Serviço de Discagem por

"Tom" ou .... , com a desculpa que necessitam testar, pedem para

você discar "90 #".

Uma vez executada esta operação, a pessoa informa que não

há problema com seu telefone, agradece a colaboração e desliga.

Quando termina o procedimento acima, você acaba de

habilitar sua linha como receptora ao "TÉCNICO" que significa

"CLONAGEM", ou seja, uma cópia fiel de sua linha telefônica.

Daí em diante, todas as ligações feitas por esta pessoa que

lhe chamou inicialmente, serão debitadas em sua conta corrente.

Até o momento as companhias telefônicas não sabem como

parar, detectar ou evitar esta fraude. Por isso, é importante que

essa informação seja divulgada.

2° Dist. Policial Alphaville:
4193-6610

Guarda Civil Mun. de Barueri:
153

Polícia Militar:
190 e 4193-0391 (Alphaville)

4193-0029 (Tamboré)

Polícia Rodoviária:
4198-4366

AREA - Depto. de Segurança:
4191-2300

Shopping Tamboré:
4166-9700

S.I.A. - Soe. Inter Alpha:
4153-1188

Fonte: INTERNET

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

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

ViaOeste: 0800-701 -5555

...Anuncie no
Conseg Notícias

São 20 mil exemplares distribuídos
nos residenciais, no comércio e nas
empresas periodicamente na região.

Fone: 4195-5400


