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Iniciar uma entidade como o Conseg

não é fácil. Mantê-la durante anos  tam-

bém não, assim como todo o trabalho

administrativo, policial ou público.

Felizmente os participantes atuantes

do Conseg Alphaville/Tamboré contribuem

muito para a obtenção de resultados po -

sitivos.

Vamos aos exemplos: há alguns

meses a diretoria do Conseg estabeleceu contato com o

Promotor Público, Dr. Marcos Mendes Lyra, para prestar

apoio à ação movida por ele pela redução da tarifa do

pedágio de R$ 2,80 para R$ 1,70 nos Kms 18 e 20 da

Rodovia Castello Branco. Hoje aguardamos como toda a

comunidade por resultados realmente positivos e que ve -

nham beneficiar a maioria.

O Conselho também foi pauta na mídia nacional e local,

como SBT Brasil, Folha de Alphaville, Agência Estado e

Revista Giro, por desenvolver com as autoridades de segu-

rança pública a cartilha preventiva “Saidinha de Bancos”,

orientando a população para não sacar grandes quantias

em dinheiro nas agências bancárias, sem as devidas pre-

cauções.

A SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré,

membros do Conseg, a Concessionária Via Oeste/CCR, a

Secretaria de Assuntos de Segurança de Barueri através

do DEMUTRAN e a Coordenadoria de Projetos Viários tam-

bém estão realizando estudos em parceria para a agiliza-

ção e viabilização da melhoria do tráfego em toda a região

de Alphaville e Tamboré.

Ainda em maio deste ano, em uma reunião extra-

ordinária com a diretoria do Conseg e o Comandante do

20º BPM/M, Coronel PM Dorival Alves Filho, articulou-se a

operação policial em conjunto com as forças de segurança

do município de Barueri.

Essa operação está voltada à concentração de jovens

que fazem uso de bebidas alcoólicas e perturbam o

sossego da comunidade até altas horas da noite nas pro -

ximidades da Alameda Madeira em Alphaville.

Estas e outras são algumas das atividades, ações e

ocupações do grupo Conseg Alphaville/Tamboré executa-

da sempre de forma voluntária, e em pleno exercício da

cidadania.

Luiz H. Mendes Salge

Presidente

Furtos caem 73% 

segundo dados do

Infocrim

O subcomandante operacional

da GCMB Rui dos Santos desta-

cou na reunião do Conseg do dia

28/4 que houve uma redução de

73% nos furtos de veículos no

primeiro trimestre deste ano em

comparação ao mesmo período de

2009, com base no Infocrim –

Sistema de Informações Criminais. Em outros tipos de roubos a

redução foi de 52% no mesmo período. “As operações conjun-

tas entre GCMB, PM, PC e seguranças da AREA e do SOCET

estão colaborando para a redução dos índices”, afirmou. Esses

dados envolvem Alphaville, Tamboré e demais bairros de Barueri. 

O constante barulho causado por jovens que se reúnem nos

finais de semana nas proximidades do Pão de Açúcar na

Alameda Madeira foi um dos assuntos em destaque. Discutiu-se

possíveis soluções para o problema, como impedir o estaciona-

mento dos veículos nas sextas-feiras e sábados em frente ao

supermercado. Na última reunião do Conseg, em 25/5, foi desta-

cado pelas autoridades policiais que o problema foi bastante mi -

nimizado, conforme matéria nesta edição.

O trânsito em Alphaville e Tamboré foi mais uma vez pauta nas

reuniões dos dias 31/3 e 28/4. Novas sinalizações, como as da

Avenida Cauaxi a possível criação de estacionamentos, a cons -

trução de pontes como a da Estrada da Aldeinha, a dificuldade para

se chegar a São Paulo e campanha do Demutran de consci en -

tização no trânsito foram ressaltados. 

Ao contrário do que foi publicado em jornal do bairro de

Alphaville, o engenheiro Leonardo Rodrigues da Cunha informou

que a prefeitura de Barueri não tem projeto para alargar a

Alameda Rio Negro, preservando assim a área verde.

Outro assunto ressaltado foi a instalação de mais 47 câmeras

internas no Centro Comercial Alphaville, totalizando 87 aparelhos,

o que tem colaborado para a redução dos índices de criminali-

dade. Os roubos e furtos de veículos de funcionários no

Condomínio Jubran, na área da Tok&Stock, Tramontina e Wal-

Mart, também foram discutidos nos encontros.

Síntese das Reuniões

Reunião ordinária de maio de 2010

Por Haydée Ribeiro
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Em virtude dos problemas diários de

congestionamentos nos bairros de Tam -

boré e Alphaville, principalmente nos

horários de pico, entidades da região se

reúnem em busca de melhorias na fluidez

do trânsito.

No Tamboré um grupo liderado pela

SOCET iniciou algumas reuniões com

vários representantes de órgãos de admi -

nistração pública, concessionárias e enti-

dades organizadas para trazer algumas

melhorias efetivas à comunidade.

Com o intuito de viabilizar a melhoria da

fluidez no trânsito em Tamboré, um grupo

encabeçado pela Socet - So ciedade

Centro Empresarial Tam boré conseguiu dar

andamento às  interfe rências necessárias

no bairro, principalmente na área do cruza-

mento da Alameda Araguaia com a

Avenida Piracema. Uma dessas conquistas

foi a retirada da lombada localizada em

frente ao Posto Policial PM, que retardava

bastante a capacidade de uso da Araguaia,

no sentido Alphaville, principalmente no

pico da manhã, que registra grande

número de caminhões.

Outra ação em andamento é a inter-

venção geométrica no cruzamento das vias

Piracema e Araguaia. Com base em estu-

dos do local, o formato da ilha do cruza-

mento causa lentidão no trânsito. A

solução, portanto, é “reconfigurá-la”. Na

data da reunião, a Prefeitura de Barueri que

aguardava o levantamento da Telefônica

sobre sua caixa existente no local, segundo

a Socet esse problema já foi solucionado e

o acerto geométrico poderá ser realizado.

Está sendo analisado também o cons -

tante congestionamento na Avenida Pira -

cema, sentido Rodovia Castello Branco, no

pico da tarde. Em observações feitas

chegou-se a conclusão de que um novo

desenho no conjunto semafórico de

Carapicuíba deverá melhorar esta situação. 

Em reunião realizada na Socet em 13/5,

foi comentado o projeto de lei do prefeito de

São Paulo, Gilberto Kassab, que prevê a

cobrança de 5% do valor da obra de

imóveis de grande porte para melhorias no

sistema viário. O gerente da Socet,

Oswaldo Silva, sugere e espera que Barueri

siga o exemplo de São Paulo para possibi -

litar a aplicação dos 5% do valor dos

empreendimentos, aplicados nas melhorias

do tráfego no entorno, minimizando os

impactos que esses pólos geradores,

trazem para a região.

Foi ressaltado que a obra mais impor-

tante para o fluxo viário da região é o espe -

rado novo acesso à Rodovia Castello

Branco, procedente da Avenida Tucunaré,

que será executado, conforme anunciado

pelo prefeito Rubens Furlan, pela Prefeitura

e Grupo CCR/Via Oeste. Este projeto

encontra-se na ARTESP - Agência

Reguladora de Trans portes do Estado de

São Paulo, aguardando autorização.

Nos dias 26/02 e 13/05 de 2010 o

grupo articulado pela Socet reuniu na sede

da entidade, os seguintes representantes:

Prefeitura Municipal Engenheiro José Paulo

Carvalho; Coordenadoria de Trânsito Cel.

Res. PM Edson Orrin; DEMUTRAN Diretor

Operacional, Cícero Bulhões e o Diretor do

Depto de Operações Donizete da Silva;

Grupo  CCR/ Via Oeste Eduardo Camargo,

Sérgio Dias Ribeiro e Guilherme Schibik;

Conseg Alphaville Tamboré Presidente Luiz

H. M. Salge; Associação Fazenda

Residencial Tamboré I Rodrigo Della

Aversana e Rita A. Chini; Empresa Dorma

Andreas Witte; Shopping Tamboré João

Vasconcellos e SOCET Venício C. B.

Coelho, Nelson S. Ortega, Ricardo S. Nagib

e Oswaldo Silva.

Em Alphaville, tanto o Conseg

Alphaville/Tamboré como a AREA partiram

para reuniões com representantes da

administração pública de Barueri para soli -

citar informações sobre o andamento de

algumas obras, bem como sugerir alterna-

tivas visando minimizar os problemas. 

Devido ao aumento do público flutu-

ante, de veículos, de novos empreendi-

mentos e de  obras públicas e privadas que

se concentram nos bairros fica difícil manter

uma rotina calma.

Na Alameda Rio Negro, principal aces-

so à Alphaville, as obras para a passagem

subterrânea está com 50% de escavação

embaixo do canteiro central. Segundo o

coordenador de Obras Viárias de Barueri,

engenheiro José Paulo de Carvalho, o ter-

reno é rochoso e motivo de atraso no

cronograma.

O engenheiro Paulo afirma que existe

um estudo para novas pontes. “A primeira

que está para sair será construída na

Estrada da Aldeinha. O processo está em

andamento devido a uma regularização

junto ao DAEE (Departamento de Águas e

Energia Elétrica) para conseguir a autorga

para se transpor o rio” explicou. Destacou

que as exigências atuais são para que os

pilares da ponte sejam instalados depois

das marginais, o que provocaria desapro-

priações. Segundo Paulo, a obra melho-

rará o tráfego para Carapicuíba, Osasco e

Itapevi. 

A ampliação do transporte público, a

implantação de Zona Azul também são

assuntos em pauta para a administração

pública.

A comunidade torce pelo cumprimen-

to dos cronogramas devido às dificulda -

des vividas diariamente no trânsito.

A busca incessante por melhorias
no trânsito em Tamboré e Alphaville

Em reunião do Conseg Alpha -

ville/Tamboré foi solicitada a alteração da

temporização semafórica das passagens

para pedestres na Al. Rio Negro, ao lado

da agência do banco Itaú.

Para Geraldo José Michelotti, Diretor

de Segurança da AREA as pessoas ti -

nham pouco tempo para atravessar as

duas pistas, “As pessoas correm para

atravessar as duas pistas e com o au -

mento de tempo a travessia será mais

tranqüila e adequada”, observou.

Em maio passado, o DEMUTRAN

atendeu a solicitação e os pedestres já

podem atravessar as duas pistas com

um pouco mais de calma.

Melhorou o tempo do semáforo na Alameda Rio Negro

Por Ana Campos e Haydée Ribeiro

Al. Rio Negro em frente ao Banco Itaú
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Aniversário do CPA/M-8
O Comando de Policiamento de

Área Metropolitana Oito (CPA/M-8)

comemorou seu 24º aniversário, no

dia 13 de abril passado, na sede loca -

li zada na cidade de Osasco, contando

com a presença de autoridades civis e

mili tares.

A área de  abrangência de atendi-

mento policial do CPA/M-8 são  municí-

pios de Osasco, Santana de Parnaíba,

Pirapora do Bom Jesus, Barueri,

Jandira, Itapevi, Carapicuíba,  Embu das

Artes, Itapecerica da Serra, Embu-

Guaçu, Taboão da Serra, Cotia,  São

Lourenço da Serra, Juquitiba e Vargem

Grande Paulista.

Na oportunidade houve a apresen-

tação da banda oficial do CPA/M8, o

desfile do efetivo e entrega de medalhas

para os policiais que se destacaram em

suas atividades. Participaram do evento

autoridades, familiares dos homenagea-

dos  e convidados.

No discurso, o prefeito Evilásio Farias

comentou sobre a importância do

entrosamento com as forças de segu-

rança pública e da redução dos índices

de violência ao longo dos anos particu-

larmente para os casos de homicídios.

Destacou a importância da implantação

várias políticas públicas e de inclusão

social, motivando a prática de esportes

e o aprendizado.

Solenidade de entrega de “Láureas 
de Mérito Pessoal” realizada na sede da

5ª CIA do 20º BPMM

Em 25 de maio passado, nas

dependências da 5ª CIA, Policiais

Militares foram agraciados com a

“Láurea de Mérito Pessoal”, em diferen -

tes graus, em reconhecimento aos bons

serviços prestados à população, em

ocorrências, durante o ano de 2009.

A Láurea do Mérito Pessoal, antiga-

mente chamada de "PMzito", é uma con-

decoração através da qual a Polícia Militar

do Estado de São Paulo reco nhece e dis-

tingue os Policiais Militares que se desta -

caram no cumprimento do dever. Ela é

concedida em cinco graus diferentes.

A solenidade ocorrida na sede da 5ª

Cia do 20º BPM/M, contou com a pre-

sença do Comandante do 20º BPM/M,

Ten Cel PM Dorival Alves Filho, do Maj

PM Renato de Almeida Re zende, do Maj

PM Rogério Vieira dos Santos, do Maj

PM Cássio Pereira Pedreira, do

Maj Res. PM Carlos Alberto

Gomes Juvino, do Cap PM

Armando Paolillo Júnior (que

atualmente comanda a 5ª Cia),

do 1º Ten PM Edson Garnica

Mota e do 1º Ten PM Carolina

Crassi Crivelaro.

Prestigiaram a solenidade,

Luiz H. Mendes Salge, Presi -

dente do Conseg Alpha ville /

Tamboré, Miguel Dau e Willian

Ro drigues, ambos da Azul Linhas

Aéreas Brasileiras, Fernanda Arioli, re -

pre sentante do CONSEG Aldeia da

Serra e Joaquim Domin gues, Gerente

de Se gurança da AREA - Associação

Resi dencial e Empresarial de Alphaville.

A tropa da 5º Cia, sob o comando

do 1º Ten PM Garnica, perfilou-se com

a Banda Regimental do Comando de

Policiamento da Área Metropolitana 8,

sob a regência do Sgt Vaz para home-

nagear os PMS que, com seus fami li a -

res, receberam a honraria das mãos

das autoridades e convidados.

Na oportunidade, o Ten Cel PM Dori -

val  ressaltou a dedicação e o compromis -

so dos Policiais Militares, requisitos indis-

pensáveis para o bom cumprimento de

suas missões, bem como as conquistas

do Comando da Corporação em relação

à qualidade técnica do serviço atualmente

prestado. Os agra cia dos foram: 

2º Grau: Cb PM Jair Fernandes, Sd

PM Valdinei Aparecido Zonatto e Sd PM

Elias Brandi Gaion; 3º Grau: 1º Sgt PM

Osmar Rodrigues Fernandes;  

4º Grau: Cb PM José Marcos de

Carvalho, Cb PM  Vanderlei de Oliveira,

Cb PM  Luciano da Costa Guedes, Sd

PM  Hugo Correa leite, Sd PM José

Roberto Landim, Sd PM  Ronaldo Merli,

Sd PM  Luiz Augusto Di Giovani 

Sd PM  Luiz Jacinto da Silva, Sd PM

Raquel de Fátima Ribeiro, Sd PM

Márcia Cristina Mendes e Sd PM

Anselmo Macedo Araújo. E, 5º Grau: Cb

PM  José Alderi de Oliveira Costa, Cb

PM  Ulisses Gregório, Sd PM  Reginaldo

Chaves Soledade, Sd PM  Alexandre

Fidélis Ferreira. 

Autoridades prestigiam evento da PM

Por Ana Campos e Cap PM Armando Paolillo Júnior

Ten Cel. PM Dorival à direita ressalta dedicação dos
Policiais Militares

Fonte: CPA/M-8

Errata: Na edição 46 a foto da matéria "20ºBPM/M tem novo Comandante" foi legendada

erroneamente. O correto é: da esq. para a dir. Major PM Renato de Almeida Rezende; Cel.

PM Hélio Verza Filho; Ten. Cel. Dorival Alves Filho. 
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Com larga experiência em São

Paulo nos departamentos DHPP – De -

par ta mento Homicídios e Proteção a

Pessoa e DEIC – Departamento Esta -

dual de investigações Criminais, o Dr.

Youssef Aboud Chain que está há 1

ano à frente dos trabalhos da Seccional

Oeste, localizada em Carapicuíba, em

visita ao Conseg fala de suas experiên-

cias e resultados obtidos.

O Delegado explica como vê a

região de atuação “Estou motivado e

gostando do trabalho, pois encontrei

pessoas interessadas na segurança

pública, desde o Judiciário até o

Ministério Público, Polícia Militar e

Guarda Civil Municipal dos 8 municí-

pios administrados pela Seccional”.  

Salientou que devido ao entrosa-

mento com o comando do CPAM-8 –

Comando de Policiamento de Área

Metropolitana Oito e Juízes Corre -

gedores foi possível dar mais celeri-

dade aos procedimentos, ganhando

na queda nos índices de ocorrências.

O Dr. Youssef comentou que com

base em dados estatísticos, os índices

de ocorrências tiveram queda na

região de atuação da Seccional.

“Ainda não é uma condição

ideal, pois o país vive muitos

problemas sociais e a Polícia

não tem atuação neste sentido”,

lembrando o grande desnível

social encontrado nos municí-

pios. Segundo ele os problemas

variam entre homicídios, furtos e

roubos e afirmou que mesmo

com todas as particularidades é

possível equacionar os proble-

mas e manter um nível de segu-

rança aceitável. 

Destaque para 

operações policiais

Quanto às operações polici-

ais, o de legado afirmou que

estão sendo rea lizadas men-

salmente na região, procurando di -

minuir os riscos para a população.

“Implantamos grandes operações que

obviamente tem intimidado as ações

criminosas”. As operações são feitas

com base em dados, por exemplo

49% das ocorrências contam com o

emprego de motocicletas. Assim,

foram montadas operações (blitz)

voltadas para veículos com vistas na

fiscalização dos condutores, equipa-

mentos e documentação, e outros.

Procedendo assim, as operações

apreenderam aproximadamente130

veí cu los dos quais 60% são motos.

“As operações ajudam quando se

apreende a motocicleta por irregulari-

dades, resultando o afastamento dos

meliantes e gerando na população a

constatação da incidência dos coman-

do (blitz), com a Polícia Militar, Polícia

Civil e GCM – Guarda Civil Municipal.

Itapevi, um exemplo positivo 

Em Itapevi, com a adoção da Lei

Seca, os estabelecimentos passaram

a fechar após 22hs e com a fiscaliza-

ção da Polícia, os homicídios tiveram

queda de 22%. “Os homicídios muitas

vezes são cometidos por pessoas

alcooli zadas”, lembrou o Delegado.

Afirmou ainda, que a Polícia Civil conta

com um serviço de inteligência atuante

que rea liza o mapeamento de cada

cidade detalhadamente. “Se cada um

fizer a sua parte conseguiremos equa-

cionar os problemas e viver mais tran-

quilamente com nossos familiares”,

concluiu o Dr. Youssef.

Delegado da Seccional de Carapicuíba fala

sobre os índices e as operações na região

Ocorrências em Alphaville e Tamboré

Já as informações vindas do 2º

Distrito Policial, que atende alguns

bairros de Barueri, incluindo Alpha -

ville e Tamboré revelam queda nos

índices.

Segundo o Delegado, Dr.

Francisco José A. Cardoso, ao esta -

belecer um comparativo entre os

dados compilados no primeiro

trimestre de 2009 e 2010, concluiu

que nos casos de furtos de veículos

houve 83 registros em 2009 e ape-

nas 22 em 2010 uma queda de 61%.

E nos casos de roubos de veículos,

foram registrados 20 ocorrências até

o momento 20.

Em toda a região houve intensifi-

cação nas operações policiais. As

polícias Civil e Militar, em parceria

com a GCMB, realizam operações

constantes e pontuais, baseadas no

mapeamento das incidências. 

Esse trabalho de inteligência das

polícias é ao mesmo tempo preventi-

vo e ostensivo e tem surtido efeito,

haja vista, a queda em todos os

índices.

A comunidade também colabora

quando aciona de forma correta e

ágil os contatos e chamados, junto

aos órgãos de segurança e realizan-

do o Boletim de Ocorrência.

Por Ana Campos

Dr. Youssef Aboud Chain, delegado Seccional 
de Carapicuíba
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4191-3067
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4198-3300
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4198-3145
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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

SAMU - Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência 

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).

O constante barulho causado por

jovens que se reúnem nos finais de

semana nas proximidades do Pão de

Açúcar na Alameda Madeira foi um

dos assuntos discutidos em reunião

há três meses.

Após constantes reclamações de

moradores nas reuniões ordinárias do

Conseg, várias soluções para o proble-

ma foram discutidas, entre elas, a reali -

zação de operações conjuntas cons -

tantes da Polícia Militar, Guarda Civil e

DEMUTRAN. 

Em maio passado, numa reunião

extraor dinária com o comandante do

20º BPM/M, Ten Cel PM Dorival Alves

Filho,  a diretoria do Conseg solicitou

urgência na aplicação dessa ação de -

vido aos problemas causados aos

moradores.

A Polícia Militar em parceria com os

demais órgãos de segurança pública e

particular intensificaram as opera ções,

no local.

O Capitão PM César Augusto Terra

esclareceu que às sextas-feiras e sába-

dos estão sendo direcionadas as ope -

rações denominadas “Direção Segura”

para a Alameda Madeira e para o 18 do

Forte Empresarial.

Os resultados abaixo dão conta da

operação realizada em 07 de maio: 66

pessoas abordadas, 09 veículos fisca -

lizados, 09 motos fiscalizadas, 19 con-

dutores fiscalizados.

Das operações denominadas “Dire -

ção Segura” ocorridas nos dias 15, 16,

20 e 23 de maio, os registros apon-

taram 84 pessoas abordadas, 59 con-

dutores abordados, 46 veículos fisca -

lizados, 03 veículos removidos, 13

motos fiscalizadas, 06 autos de

infração, 01 CNH apreendida, 04 con-

dutores autuados; e nenhuma con-

dução por embriaguez.

Fim da perturbação do sossego 
na Alameda Madeira

No local havia concentração de jovens, consumo de bebidas e música em alto volume

Operações policiais na Alameda Madeira - Alphaville

Por Ana Campos
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