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As questões de segurança em
Alphaville e Tamboré, graças ao apoio dos
órgãos públicos e das seguranças pri-
vadas, estão sob controle ou pelo menos
em níveis considerados baixos pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado
de São Paulo.

Os problemas somente ocorrem pela
falta de respeito mútuo diante de algumas

questões rotineiras, como por exemplo:
Respeitar o pedestre na faixa destinada a ele é certa-

mente o melhor caminho. É óbvio que este pedestre tam-
bém deve respeito ao semáforo, ao motorista e à sua própria
vida e isto significa não atravessar no vermelho e nem no
amarelo. O amarelo significa “atenção”, tanto para o
motorista quanto para o pedestre.

Existem pedestres que acham que ele pode começar a
atravessar quando o semáforo está amarelo. O motorista
por sua vez, acha que dá tempo de passar enquanto o
semáforo está amarelo. Eis o problema!

Outro grande problema é quanto à falta de atenção na
hora dos saques bancários.

As pessoas insistem em sacar dinheiro e sair contando
pelas calçadas. Estamos em 2010, será que ainda não ficou
claro que os ladrões ficam à espreita esperando exatamente
este movimento para agir e levar seu rico dinheirinho?

O estacionamento é um caso a parte: uns não sabem
onde estacionar e na hora do desespero estacionam em
qualquer lugar.

Alguns acreditam que as normas de trânsito devem ser
plenamente impressas  na mente do cidadão.  E o cidadão?
ah! O cidadão sofre com multas, impostos, horários, contas
e mais tarifas. 

Estacionamento tem, mas é pago e muito bem pago.
Transporte coletivo tem pouco, mas também não é a priori-
dade, a prioridade são os estacionamentos. 

Os roubos e furtos de veículos tiveram queda, mas
alguns acontecem apenas nos casos de carros que não
contam com alarmes e travas, um verdadeiro presente para
os assaltantes. 

A Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal, a Polícia Civil,
os corpos de vigilâncias das associações e sociedades,
todos unidos contra o avanço do crime, mas se a comu-
nidade não colaborar mudando seu comportamento, muita
coisa falhará. As leis precisam ser cumpridas.

Luiz H. Mendes Salge
Presidente

Roubos nas saídas de 
bancos e atropelamentos
foram destaque

Nos dias 27/1 e 24/2, as reuniões do

CONSEG destacaram a queda nos

índices de furtos de veículos no início do

ano. Porém, persistiram os assaltos nas

saídas de bancos. Segundo o coman-

dante da 5ª CIA, Cap. César Terra, é

necessário orientar os usuários das

agências bancárias e gerentes a respeito

da não retirada de grandes quantias. O

Banco do Brasil se manifestou em par-

ticipar da campanha “Saidinha do

Banco”, cartilha com dicas de como se

comportar na saída de agências. Os fur-

tos e roubos a transeuntes, principal-

mente de celulares, e os acidentes de

trânsito envolvendo motos também con-

tinuam, segundo o delegado do 2º DP,

Marcelo Teixeira.

O gerente geral da AREA, Leonardo

Cunha, explanou sobre as ocorrências no período, entre elas três

acidentes de trânsito com vítima, dezenove sem e cinco atro-

pelamentos. Para o presidente do CONSEG, Luiz Humberto

Salge, é necessária a realização de uma campanha voltada para

os pedestres. O diretor de Assuntos Sociais e Comunitários do

CONSEG, Nilvio André Trarricone, sugeriu a construção de mais

passarelas, além da inibição do excesso de velocidade, feita

através de fiscalização eletrônica, de operações policiais ou com

a presença de viaturas da GCMB.

Outros destaques das reuniões foram a confirmação de

horários nas placas de estacionamento na Al. Grajaú, embarque

e desembarque de ônibus fretados, alagamentos, concentração

de jovens em frente ao Pão de Açúcar da Al. Madeira, corte da

árvore que atrapalha a visualização de placas na Al. Grajaú e pos-

sível criação de bolsões de estacionamentos pagos em

Alphaville. 

Síntese das Reuniões

Membros Natos, efetivos e 
participantes
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Os alagamentos na avenida Pira ce -

ma assustaram aos moradores e usuá -

rios após alguns temporais ocorridos

no ano passado. Porém os alagamen-

tos não foram exclusivos à Alphaville e

Tamboré. Outros bairros de Barueri

também sofreram com as águas.

Após reuniões e vistorias nos locais,

o prefeito Rubens Furlan afirmou que

estão sendo realizados estudos minu-

ciosos para os locais. Segundo ele,

medidas práticas serão anunciadas e

efetivadas prioritariamente.

Conforme release da Secretaria de

Comunicação de Barueri, as providên-

cias para acabar com os pontos de

alagamento na cidade, serão:

Em trechos de locais como rua

Adoniran Barbosa, rua Cícero Moura

Tavares (Parque Imperial), avenida

Piracema, alameda Araguaia (Tam -

boré), rua Honduras, avenida Salete

(Engenho Novo), rua Alberto José da

Mota (Jardim São Luiz), rua da Prata

(Jardim dos Camargos), avenida

Guilherme Rohn (Aldeia de Barueri), rua

Dom Pedro II e rua Gertrudes Silva

Ramos (Centro), a Prefeitura de Barueri,

segue executando reparos emergenci-

ais como limpeza de bocas-de-lobo e

de galerias de águas pluviais.

As medidas envolvem as partici-

pações dos secretários de Projetos e

Construções, José Roberto Piteri; de

Recursos Naturais e Meio Ambiente,

Antonio Carlos Pasinato; e de Serviços

Municipais, Orlando Alvarez, bem como

de outros órgãos da Prefeitura como

Defesa Civil, Habitação e  Secretaria de

Ações Sociais e Cidadania. 

Conforme a Secretaria de Assuntos

de Segurança, o DEMUTRAN, nos

casos de alagamentos, sinalizará os

desvios, orientando à população a fim

de evitar maiores transtornos.

Diante do alagamento:
Furlan anuncia medidas definitivas para problemas de alagamentos na região

Na tarde do dia 05 de março pas-

sado, o 20º BPM/M, sediado no

Jardim São Pedro - Barueri cumpriu a

cerimônia de passagem de comando

para o Tenente Coronel PM, Dorival

Alves Filho que já atuava interinamente

no mesmo batalhão.

O desenvolvimento da carreira do

Comandante Dorival sempre foi

acompanhado por várias autoridades

e amigos, devido a sua notória dedi-

cação às atividades do batalhão em

toda a região, além de uma atuação

constante em projetos e ações junto à

comunidade.

O evento contou com a presença

de várias autoridades, entre elas o

atual prefeito de Santana de Parnaíba,

Silvio Roberto Caval -

cante Peccioli, o ex-

prefeito de Santana de

Parnaíba, Benedito Fer -

nandes, o Comandante

do Exército Brasileiro,

Coronel EB, Robson

Santana de Carvalho, o

Coronel PM, Hélio

Verza Filho, Coman -

dan te do  CPAM/8.

A diretoria do

Conseg participou da

solenidade de passa -

gem de comando com

grande satisfação, e

vem prestar sua genuína homenagem

ao Tenente Coronel Dorival que sem-

pre participou e apoiou as ações de -

sen volvidas pela entidade. 

20º BPM/M tem 
novo Comandante

Da esq. para a dir. Cel. EB, Robson Santana de Carvalho; Cel. PM Hélio
Verza Filho; Ten. Cel. PM Dorival Alves Filho
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Alameda Piracema no Tamboré em dezembro de 2009.
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1-Mantenha sem -
 pre seu cartão em
local seguro e
não repasse em
hipó tese alguma,
sua senha pes-
soal pa ra outra
pessoa.

2-Evite fazer sa -
ques nos fins de
semana, feriados e
à noite em cai xas
fixados em postos
de combustíveis,
shopping ou su -
per  mercado.

3 - Na hora de
fazer um saque ou
outra operação
verifique se há
alguma peça solta
na máquina ou
encaixada de
forma suspeita.

4 - Verifique se na
máquina do caixa
está instalada uma
micro câmera volta-
da para o teclado
onde você digitará
a senha do seu
cartão.

5 - Na hora de uti-
lizar a máquina,
não peça a ajuda
de estranhos que
estão na fila ou
próximos. Ali, pode
estar um esteliona -
tário à espreita.

6 - Se uma ou mais
pessoas es tão de -
mo rando mui to a
sair do caixa, é sus-
peita de que al -
guém está instalan-
do um chupa-ca -
bra.

7 - Desconfie tam-
bém da presença
de estranhos em
carros parados
junto do caixa.
Es te l i ona tá r i os
podem estar moni-
torando o local.

8 - Se o seu cartão
foi clonado, registre
imediatamente o
caso na Polícia,
pois o B.O. será
exigido para o devi-
do ressarcimento
pelo banco.
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Segurança nas agências
bancárias e nos bancos 24 horas

“Dez mandamentos de segurança preventiva”

Dando continuidade à nossa cam-

panha em alertar a população nos

cuidados em realizar saques,  nos

caixas eletrônicos e nas agências

bancárias, nossa preocupação é  prin-

cipalmente na saída dos clientes com

grandes quantias em dinheiro.  Nossas

dicas são as de sempre, mas os fun-

cionários das agências poderiam ser

orientados pela gerência dos bancos

em alertar a população e também aju-

dar informando alguns cuidados.

1-  Esteja atento à presença de pessoas suspeitas ou curiosas no interior

da agência, ou nas proximidades;

2-  Ao entrar no Banco, verifique se não está sendo seguido;

3-  Evite sacar grandes quantias. Prefira cheques administrativos;

4- Não saia da agência se desconfiar que esteja sendo observado;

5- Procure ir sempre acompanhado;

6- Não conte dinheiro em público;

7- Não pague seus funcionários com dinheiro. Use cheque ou uma conta;

8- No estacionamento do Banco desconfie de pessoas que solicitam

ajuda, se perceber movimentação estranha chame o segurança;

9- Não comente com ninguém que fará saques de altos valores;

10- Já nas ruas, fique atento. Caso esteja sendo seguido, acione uma

viatura ou chame a policia.

Veja algumas dicas que irão ajudar a
diminuir as chances de ser assaltado:

Sabemos que  principalmente na

saída dos clientes é o momento em que

se  desperta a atenção dos criminosos.

Por isso que devemos ter o máximo de

cuidado, tanto na hora de entrar,

durante o saque  e depois ao sair

Lembre-se “Nunca reaja a um

assalto, mantenha a calma, pois os

bens materiais sempre poderão ser

recuperados, a vida não”.

Prevenção contra a 
clonagem de cartões

A clonagem de cartões também

preocupa as autoridades e a popu-

lação pois os estelionatários agem

sempre nos caixas instalados em pon-

tos de maior concentração de público,

mas fora das agências. Porém o

cidadão pode se proteger dos golpes

adotando alguns procedimentos sim-

ples de segurança pessoal.

Clonagem
de cartões

por Siderley Andrade de Lima
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A diretoria do Conseg Alpha -

ville/Tamboré questionou a conces-

sionária ViaOeste/CCR pela criação de

novas praças de pedágio, incluindo o

acesso ao Rodoanel Mário Covas.

Com as mudanças, algumas ati-

tudes surpreenderam a comunidade,

entre elas o fechamento do primeiro

acesso ao Rodoanel Mário Covas e a

construção de uma nova alça, logo

após a praça de pedágio da Rodovia

Castello Branco, nas proximidades do

Tamboré, obrigando o usuário a pagar

outro pedágio para acessar o Ro do a nel.

A diretoria convocou uma reunião

com os engenheiros da concessionária

e representantes das Asso cia ções

Residenciais Zero, Um, Dois, AREA –

Associação Residencial e Em presarial

Alphaville, Condomínio Cen tro Comer -

cial de Alphaville e Asso ciação Fazenda

Tamboré Residencial 1, na sede da

AREA, em janeiro passado.

Os representantes das Associa -

ções afirmaram que mais uma co -

brança de pedágio e outras ações que

acompanham o Projeto Cebolão na

região, não foram previamente apre-

sentadas à comunidade. 

Em reunião com o presidente da

ViaOeste/CCR, Sr. José Braz Cioffi, a

diretoria do Conseg e os represen-

tantes das Associações, buscaram um

entendimento pela redução na tarifa

de R$ 2,80 àqueles que acessam o

Rodoanel pela Castello. Os represen-

tantes quiseram também a confir-

mação do bloqueio de demais cami -

nhos alternativos denominados de

“rotas de fuga” pela concessionária.

O presidente José Braz lembrou

que houve no passado um grande

movimento, por parte da comunidade

de Alphaville, pela redução da tarifa de

R$ 6,50. Segundo ele, o projeto

Cebolão contemplou às necessidades

e diluiu o valor de cobrança no trecho,

assim mais pessoas podem pagar,

deixando de utilizar os caminhos alter-

nativos.

Quanto à alça sentido Rodoanel

depois do pedágio na Castello, o pre -

si dente alegou ser necessária para

diluir o congestionamento de cami -

nhões que se formava na região do

Tamboré anteriormente. Disse ainda

que a alça anterior foi

um erro de projeto. 

Sobre a possibili-

dade de fecha mento

dos caminhos consi -

de rados alternativos

entre os municípi os de

Barueri e Osas co, o

presidente afirmou

que ocorrerá sim,

caso haja um acú mulo

de veículos. Ainda

segundo ele, o prefeito de Barueri,

Rubens Furlan afirmou que caso

aumente o número de veículos uti-

lizando o local como “rota de fuga”, a

implantação de uma nova praça será

imprescindível. 

Para a diretoria do Conseg o

usuário tem o direito legítimo de utilizar

o caminho alternativo, sem se subme-

ter a mais tarifação, mas a conces-

sionária lembra que o Projeto Cebolão

foi incansavelmente apreciado e

aprovado pela ARTESP, associações

empresariais, residenciais e prefeitos

da Região sem nenhuma oposição.

O problema foi levado pela diretoria

do Conseg, ao promotor público, Dr.

Marcos Lyra que já havia dado anda-

mento a uma ação pela redução da

tarifa de R$ 2,80 para R$ 1,70. 

O promotor sugeriu ainda, a cria -

ção de uma Associação para defen -

der as questões de cobrança de

pedágio, mas a diretoria do Conseg

decidiu apenas apoiar a ação que

está em andamento que poderá ter

um novo resultado no período previs-

to para 90 dias. 

Hoje, depois das alterações,

alguns moradores de Alphaville e

Tamboré reclamam do aumento do

fluxo de veículos na rodovia Castello

Branco. Devido à redução no valor da

tarifa de R$ 6,50 para R$ 2,80, mais

pessoas preferem pagar o pedágio a

ter de utilizar caminhos incertos.

Antes poucos pagavam mais para

ter um trecho mais ágil, hoje muitos

pagam menos para ter um trecho

mais lento. 

Conseg Alphaville/Tamboré
questiona ViaOeste/CCR 

sobre mais pedágios
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Reunião da diretoria do Conseg com o presidente da Viaoeste/CCR
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AREA – Departamento de Segurança

Assoc. Residencial Alphaville Zero

Assoc. Residencial Alphaville Um

Assoc. Residencial Alphaville Dois

Assoc. Fazenda Tamboré Res. 1

Centro Com. Alphaville – Depto. Segurança

Conselho Tutelar

Corpo de Bombeiros

Emergência

Defesa Civil

Guarda Civil Municipal

2º Distrito Policial

Policia Militar – 20º BPM/M

Emergência

Delegacia de Defesa da Mulher

Delegacia de Defesa do Idoso

Setor de Investigações Gerais

Shopping Tamboré

Socet - Depto. Segurança

Alpha Conde I

DISQUE DENÚNCIA – Sigilo Absoluto

TELEFONES ÚTEIS SITES

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

www.saopaulo.sp.gov.br/linha/sec-segpubl.html

Informações gerais sobre a polícia no Estado de

São Paulo. 

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 e infor-

mações gerais sobre a Associação.

www.estradas.com.br

Informações sobre turismo, lazer e condições de

tráfego.

www.ecovias.com.br

Condições de trânsito no sistema Anchieta /

Imigrantes e dicas de segurança. 

www.viaoeste.com.br

Estradas, serviços e dicas de turismo

www.maplink.uol.com.br

Informações sobre trânsito e rotas (mapas).

Os senhores Celso Tadeu, membro

da diretoria do Conseg Diadema e

Claudio dos Santos Silva, presidente do

Conseg Rio Claro, parabenizaram a

campanha realizada pelo Conseg

Alphaville/Tamboré com a elaboração e

distribuição da cartilha “Saidinha de

Banco”.

Segundo eles o produto é de exce-

lente qualidade e conteúdo simples, di -

re to e objetivo. “Acreditamos que pro-

porcione bons resultados”, salientou o

se nhor Tadeu. 

Segundo o presidente, Claudio em

sua região de atuação – Cidade Azul -

em Rio Claro, o mesmo problema

acontece. “A comunidade está muito

preocupada e um pouco perdida

nessa situação. Com esta campanha,

certamente es taremos ajudando a tur-

minha daqui”.

Os Consegs rece-

beram cópias das car-

tilhas para que pos-

sam desenvolver a

campanha em suas

regiões de atuação.

Para a Polícia Mili -

tar, em Alphaville os

registros deste tipo de

delito ainda estão altos

para a região. Segun -

do o Cap. PM Cesar

Augusto S. Terra, co -

mandante da 5ª CIA do

20º BPM/M a co mu -

nidade precisa estar avisada e atenta

para não facilitar a ação dos bandidos.

por Ana Campos

A “Saidinha de Banco” 
surte efeito positivo entre 

os Consegs
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