
O Vigésimo Batalhão de Polícia Metropolitano, 
instalado há 26 anos em Barueri e que 
atende a cinco municípios da Região Oeste 
Metropolitana forneceu – por intermédio 
do Capitão PM, Nicécio Cornejo Noronha 
(Porta Voz), a previsão de operações anuais 
elaboradas para atendimento ao público. 
Segundo o Capitão, a programação da 
Polícia Militar é: semanalmente é realizada 
a operação denominada “Pontual”, que tem 
por objetivo diminuir um ou mais índices que 
estejam despertando maior preocupação, de 
acordo com análise criminal. Outra operação 
seria a “Defesa da Vida”, com o objetivo de 
diminuir os índices de homicídios. A operação 
“Direção Segura” visa combater os crimes 
de trânsito - principalmente embriaguez 
ao volante - bem como, furtos e roubos de 
veículos.
“Caso haja algum índice criminal em desta-

De acordo com levantamento do DEMU-
TRAN – Departamento Municipal de Trân-
sito, mesmo com o aumento no número 
de veículos no Município de Barueri, houve 
uma redução de 23% nas ocorrências de 
trânsito no segundo semestre de 2011 em 
relação ao mesmo período em 2010. 
O mesmo ocorreu com o número de vítimas 
de atropelamentos envolvendo crianças 
com idade de zero a seis anos, cuja queda 
foi de 42%.

que em uma determinada região (bairro), 
se realizam as operações “Força Total” ou 
“Impacto”, que são feitas somente com o 
emprego das Forças Táticas”, esclarece o 
Capitão que a primeira, concentra todo o 
efetivo de Força Tática para saturar a referida 
região. E a segunda, conta com o efetivo 
total de Força Tática do 20º BPM/M, com o 
apoio de mais uma viatura de Força Tática 
de cada Batalhão da área do Comando de 
Policiamento de Área Metropolitana Oito 
(CPA/M-8).
Áreas Bancárias - As Forças Táticas da região 
também realizam operações do tipo “Satu-
ração” nas áreas bancárias com o objetivo de 
prevenir furtos e roubos a caixas eletrônicos.
Além das citadas, são realizadas no âmbito 
de cada Companhia de Polícia Militar, ope-
rações pontuais planejadas de acordo com 
a necessidade, por iniciativa dos próprios 

Para o Demutran os resultados são frutos 
positivos da campanha “Pedestre do Bem” 
realizada ano passado em parceria com o 
Conseg Alphaville/Tamboré que estendia faixas 
com mensagens educativas aos motoristas e 
pedestres, além da distribuição de folhetos 
sobre bom comportamento no trânsito. 
O DEMUTRAN desenvolve projetos de 
sinalização de traçados viários, realiza 
operações especiais e fiscalização, investe 
em educação para o trânsito, por meio do 

Comandantes de Companhia.
Semanalmente é feita reunião uma de análise 
crítica, onde as ocorrências da semana anterior 
e tais dados são utilizados para o emprego do 
efetivo nas Operações citadas. 
Noronha finaliza destacando a atuação da 
PM nos grandes eventos. “Para o primeiro 
trimestre, haverá a Copa São Paulo de Juniores, 
no estádio Arena de Barueri, onde as estraté-
gias de atuação já estão sendo preparadas”.
O 20º BPM/M está localizado à Rua Caim, 
181 – Centro de Barueri/SP – 11 4198-1626.

NET – Núcleo de Educação no Trânsito.
Desde 2010 apresenta o projeto “Educando 
hoje o futuro de amanhã”, que é realizado 
nas escolas da rede municipal de ensino. 
Além dos professores e pais de alunos 
o público alvo são as crianças com idade 
entre quatro e seis anos. Em 2011, mais de 
11.500 crianças foram instruídas pelo NET.
A secretaria de Assuntos de Segurança está 
localizada à Rua da Prata, 565 - Jardim dos 
Camargos, Barueri/SP - (11) 4198-3205. 

Operações do 20º BPM/M na região

Campanha de trânsito rende resultados positivos
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Em visita ao Conseg Alphaville/Tamboré, 
na primeira reunião de 2012, o coordenador 
estadual dos Consegs do Estado de São 
Paulo, Evaldo Coratto, elogiou a atuação 
da entidade em Alphaville/Tamboré pelos 
trabalhos realizados até os dias de hoje.
O coordenador falou sobre sua chegada à 
Coordenadoria e explicou que em virtude de 

algumas pendências, incluindo a realização 
do evento para o prêmio Franco Montoro - 
(evento que premia os melhores projetos 
entre os vários Consegs no país), que 
segundo ele, tanto o Governador do Estado, 
Geraldo Alckmim quanto o Secretário 
de Segurança Pública, Antônio Ferreira 
Pinto, solicitaram a finalização de todas as 
pendências dentro da Coordenadoria. 
Entre as providências, estão as novas nor-
mas do Estatuto dos Consegs, que segundo 
o coordenador - atualmente não proíbe a 
abertura dos Consegs como Pessoa Jurídica 
– mas que sofrerá restrições na nova 
regulamentação. “O novo Estatuto, deixará 
clara esta questão”, ressaltou Coratto. 
De acordo com o coordenador, os Consegs 
terão algumas alternativas, como por 
exemplo, a abertura de uma Associação 
sem fins lucrativos a fim de administrar 
rateios de doações, visto que alguns 

Consegs já trabalham desta forma. Este 
é o caso do Conseg Alphaville/Tamboré 
(Pessoa Jurídica), mas que terá seu Estatuto 
ajustado, conforme os demais Consegs.
O Presidente do Conseg Alphaville/Tamboré, 
Luiz Humberto Mendes Salge declarou 
que é uma honra receber o Coordenador 
Estadual dos Consegs, lembrando que 
este Conseg tem a colaboração financeira 
de entidades como a AREA – Associa-
ção Residencial e Empresarial Alphaville, 
Socet - Sociedade Centro Empresarial 
Tamboré, Residências Zero, Um e Dois, 
Shopping Tamboré e Centro Comercial, 
com movimento auditado pelos Conselhos 
Fiscal e Ético de forma absolutamente 
transparente. “A colaboração tem mantido 
as ações do Conseg, incluindo trabalhos 
como a campanha “Saidinha de Bancos”, 
a de trânsito, informativos e site. Todos 
preventivos voltados à comunidade”.

Visita do Coordenador Estadual dos Consegs



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

AREA – Departamento de Segurança              
Alpha Conde I                                                    

Assoc. Residencial Alphaville 0                   
Assoc. Residencial Alphaville 1                     
Assoc. Residencial Alphaville 2                   

Assoc. Fazenda Tamboré Res. 1                      
Centro Coml. Alphaville – Depto. Segurança    

Conselho Tutelar                                               
Corpo de Bombeiros                                         

COMAD – Conselho Municipal Anti-Drogas      
Defesa Civil                                                       

Disque Denúncia – Sigilo Absoluto                   
Guarda Municipal de Barueri                             
2º Distrito Policial de Barueri                             

20º BPM/M - Policia Militar                                
Emergência PM                                                 

Delegacia de Defesa da Mulher                        
                        Shopping Tamboré                                            

SAMU – Serviço de Atend. Móvel de Urgência 
SOCET - Depto. Segurança                             

www.saopaulo.sp.gov.br/linha/sec-segpubl.html 
Informações gerais sobre a Policia 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 prestações de serviços e informações 
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).

www.conseg-alphavilletambore.org.br 
Conseg Alphaville Tamboré. 

4191-2300
4195-3519
4191-3191
4191-1921
2191-5730
2078-3116
4196-6565 
4198-5344
193
4199-3210
199
181
153
4195-2725
4198-3300
190
4198-3145
2166-9700
192
4195-6111

Na segunda reunião com o Prefeito Rubens 
Furlan em novembro do ano passado, para 
tratar de assuntos referentes a obras de 
viabilização no trânsito da região de Alphaville 
e Tamboré, a diretoria do Conseg ouviu do 
prefeito que foi aprovada efetivamente pela 
ARTESP - Agência Reguladora de Serviços 
Públicos Delegados de Transporte do Estado 
de São Paulo, a construção do viaduto, 
ligando a Avenida Tucunaré, à Rodovia 
Castelo Branco nos dois sentidos, abrindo 
mais um acesso à Alphaville e Tamboré.
“Os preparativos para licitação e início 
das obras estão previstos para o início 

O Conseg Alphaville/Tamboré procurou o 
Delegado do 2º Departamento de Polícia 
Civil, Dr. José Correia Lima, instalado em 
Alphaville para saber quais são os tipos de 
golpes (estelionatos), que mais ocorrem 
na região com o objetivo de alertar a 
comunidade que deve ficar atenta às ações 
rotineiras de golpistas.
Segundo o Delegado, os golpes mais re-

de 2012”, anunciou o Prefeito, lembrando 
que ainda serão necessárias intervenções 
complementares elencadas no projeto glo-
bal das obras com melhorias na cidade, 
previstas para médio e longo prazo, que 
incluirão as obras para a implantação de 
“Transportes de Massa com qualidade”. Ainda 
segundo Furlan, Barueri vem desenvolvendo 
com grande interesse “obras” significativas 
para evitar turbulências e dar a fluidez 
necessária ao trânsito para os bairros de 
Alphaville e Tamboré. 
Para o Presidente do Conseg Alphaville/
Tamboré Luís Humberto Mendes Salge, 

gistrados na região são os de clonagem 
e furto de cartões. “o meliante de alguma 
forma se apropria do cartão ou mesmo 
dos dados da vítima e consegue, dado à 
sua grande habilidade em lidar com meios 
eletrônicos, acessar a conta da vítima e 
assim obter vantagens com saques ou 
compras realizadas” afirmou. 
A Polícia Civil recomenda que as pessoas ze-
lem pelo seu cartão, evitando furtos, extravios 
ou mesmo manuseios por desconhecidos, 
que podem cloná-los com um leitor de códigos 
magnéticos, o vulgarmente conhecido como 
“chupa cabra”. 
Para o Delegado, é comum a ocorrência 
de perda do cartão em caixas eletrônicos 
no momento em que a vítima demonstra 
dificuldades em realizar operações e 
aceita ajuda de desconhecidos. “Estes, 
coincidentemente estão por perto e se 
dispõem em auxiliar a vítima e ao final 
da operação (com ou sem sucesso) o 

é preciso agradecer as parcerias obtidas 
há anos com a Prefeitura do Município de 
Barueri, principalmente com a Secretaria de 
Segurança do Município, que compreende a 
Guarda Municipal, o DEMUTRAN e a Defesa 
Civil, pela interação e entendimentos nas 
questões envolvendo segurança. 

desconhecido habilmente devolve outro 
cartão e se apodera do da vítima. A incauta 
vítima só perceberá dias depois, quando 
constatar a existência de saques em sua 
conta, os quais não reconhece”, ressaltou. 
Lembra ainda, que as pessoas não devem 
expor seus dados pessoais em sites não 
confiáveis da internet, que podem ser 
falsificados por estelionatários e utilizados 
em proveito próprio. 
Dispositivo Legal: Crime de Estelionato – 
Artigo 171 do Código Penal Brasileiro – pena 
de reclusão de um a cinco anos; Falsificação 
de documento público – Art. 297 do CPB 
– pena de reclusão de dois a seis anos, e 
multa; Falsificação de documento particular 
– Art. 298 do CPB – pena de reclusão de um 
a cinco anos, e multa; Uso de documento 
falso – Art. 304 do CPB – pena de reclusão 
de um a cinco anos, e multa.
O 2º D.P em Alphaville está localizado à 
Alameda Araguaia, 821 - Alphaville/Barueri/SP.

Segunda visita ao Prefeito Rubens 
Furlan, assunto: obras viárias

Delegado do 2º D.P fala sobre golpes
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Reuniões ordinárias 
focam prevenções

Comparativos entre 2010, 2011 e início de 2012 apontam 
para redução dos índices de ocorrências
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E d i t o r i a l
Ano novo, vida nova, 
prevenção sempre!
Após mais um ano de 
avanços em termos 
de comunicação, junto 

à administração pública possibilitando 
êxitos na questão dos problemas de 
trânsito, o Conseg Alphaville/Tamboré se 
encontra fortalecido para novos desafios.
Agradar a todos não é possível, mas 
tentamos manter nosso foco na 
intermediação pela solução de problemas 
voltados à segurança em nossos bairros.  
E é com a participação da comunidade que 

Vários motivos levam a agradecimentos 
ao tenente-coronel PM, Dorival Álves 
Filho, Comandante do 20º Batalhão de 
Polícia Metropolitano, ao longo de 13 
anos de atuação junto aos trabalhos do 
Conseg Alphaville/Tamboré.

conseguimos alcançar nossos objetivos, 
visto que cada um capta informações 
diárias que podem ser repassadas à 
Polícia e segurança privada.
A tecnologia disponível por meio 
de câmeras de CFTV e centrais de 
operações tanto da Prefeitura, quanto das 
associações de bairros são uma grande 
ferramenta contra a marginalidade, mas 
ainda precisamos da ação dos moradores 
e comunidade para que esta comunicação 
seja ainda mais eficaz.
Com esta mensagem adentramos o ano 
de 2012, atentando para a responsabilidade 

Com o compromisso de realizar 
mensalmente reuniões ordinárias 
e extraordinárias, compilar infor-
mações sobre segurança, sempre 
respeitando a hierarquia de todos 
os órgãos envolvidos, o Conseg 
se manteve atuante e atento às 
realizações possíveis.
Em uma breve retrospectiva, co-
munidade e Conseg buscaram 
manter a parceria entre a Polícia 
Militar, Polícia Civil e Secretaria 
de Assuntos de Segurança para o 
bom andamento na manutenção 
da segurança da região.
Foram operações e campanhas 

voltadas a melhorias para o trânsito, 
operações blitz com vistas aos mo-
tociclistas e garupas, rondas no entorno 
de agências bancárias, matérias de alerta 
à comunidade sobre segurança com dicas 

de todos nós no assunto segurança.
Sejamos preventivos e ativos em prol 
de uma segurança mais eficaz. Os 
cuidados como: Se beber não dirija, com 
o excesso de velocidade no trânsito, 
respeito ao próximo, na atenção com 
pertences de valor e residências. Sempre 
é possível melhorar. Vamos adotar um 
comportamento preventivo, não só hoje 
mas durante todo o ano. Vamos fazer a 
diferença em 2012. O Conseg conta com 
você também.

Por Luiz H. Salge

preventivas e muito mais. E, entre tantos 
que já apoiaram os trabalhos na região 
é preciso destacar a participação do 
tenente-coronel PM Dorival Alves.
A diretoria do Conseg prestou home-
nagem àquele que participou ativamente 
de todas as suas ações, incluindo a 
conquista do Prêmio Franco Montoro, por 
conta do circuito de palestras voltadas 
aos moradores de Alphaville e Tamboré 
sobre “Segurança Preventiva”.
Em novembro 2011, um almoço celebrou 
sua valiosa contribuição para o sucesso 
deste Conseg, junto à comunidade.
O Comandante Dorival é um profissio-
nal que destacou por seus inúmeros 
feitos e objetivos verdadeiros, o qual 
o Conseg teve a honra de atuar lado a 
lado, tendo a oportunidade de apren-
der sobre cidadania, humanidade, ho-
nestidade e dedicação.

Homenagem ao Coronel Dorival Alves Filho e sua 
importância para o Conseg Alphaville/ Tamboré
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Os assuntos tratados nas reuniões 
ordinárias do Conseg Alphaville/Tamboré 
passam por uma análise das autoridades 
policiais, autoridades municipais e comuni-
dade, tendo como foco a prevenção e 
visando diminuir os registros dos índices 
de ocorrências na região.
As reuniões acontecem com o objetivo de 
analisar e tratar as questões apresentadas, 
desenvolvendo em conjunto, ações preven-
tivas que resultem em maior segurança.
Nos meses de outubro, novembro e janeiro 
passados, autoridades de segurança e 
membros das associações, mapearam 
a incidência de algumas ocorrências que 
afetaram a rotina da comunidade, tendo 
como base os relatórios estatísticos apre-
sentados pelas companhias da área do 
20º Batalhão de Polícia Metropolitano, 
do 2º Departamento de Polícia Civil, das 
associações de moradores, além do relato 
da comunidade.
Este levantamento é necessário para que 
haja interação nas ações e operações que 
contribuam para a redução dos índices de 
ocorrências e dos problemas de segurança 
de forma geral.

Levantamento de 
ocorrências

Polícia Civil
O Delegado Titular Dr. José Correia Lima 
do 2º D.P apresentou seu levantamento 
de ocorrências registradas em Alphaville e 
Tamboré.
Segundo ele, em outubro passado, 
foram registrados: 01 furto de veículo, 
18 furtos a transeuntes, 01 roubo e 10 
furtos a empresas. Entre as ocorrências 
foram esclarecidos 01furto, 01 roubo e 01 
homicídio. 

Em novembro foram 29 furtos diversos, 
entre eles 9 de celulares e rádios, 03 furtos 
de veículos, 01 de roubo de veículo e 02 
roubos de cargas. Houve ainda,  01 flagrante 
de roubo no interior de ônibus e 01 roubo 
de veículo efetuado por dois motociclistas, 
na Avenida Honório Alves Penteado.
Em Janeiro, um comparativo geral de 2010 
a 2011 registrou na região de abrangência 
do 2º D.P., 23 roubos de cargas em 2010 
contra 15 em 2011; 966 furtos simples 
contra 709; 299 roubos contra 250; 157 
furtos de veículos contra 134; 64 roubos de 
veículos, conta 59 no mesmo período. 
O Dr. Lima alertou para a prática de 
roubos cometidos por motociclistas e 
garupas. Em 2011 foram registrados 1.041 
roubos, dos quais 274 foram efetuados por 
motociclistas com garupas, (26.32%) das 
ocorrências. “No comparativo 2010/2011 
os índices baixaram e se conseguirmos 
reduzir em 2012, será um progresso”, disse 
o delegado.

Polícia Militar
O Capitão PM, Thiago Baston Theodoro 
da 5ª CIA do 20º BPM/M, relatou alguns 
índices registrados em Alphaville/Tamboré. 
Segundo ele, no período de setembro a 
outubro de 2011, foram registrados 60 
furtos, 18 furtos de veículos, 01 homicídio 
doloso, 09 roubos, 01 roubo de carga e 
04 roubos de veículos. “Comparados ao 
número de delitos do início de 2011, houve 
uma redução, nos roubos de cargas, de 
20 para 01”. Houve queda nos roubos de 
veículos de 35 para 04 no mesmo período. 
Em março de 2011 a PM registrou 80 
furtos de veículos e em outubro 18. “Os 
meliantes evitam os locais com câmeras 
instaladas”, disse o Capitão ressaltando 
que os crimes relacionados a furto devem 
alertar os responsáveis pelas seguranças 

corporativas. 
Em novembro passado, um mapeamento 
da Polícia Militar apontou um pico de 
ocorrências nas principais alamedas e 
avenidas de Alphaville e Tamboré em 
horários distintos. 
- Piracema à tarde, registrou 20 furtos, a 
Araguaia à noite, 16, a Rio Negro à tarde, 
registrou 06 furtos de veículos, a Araguaia 
03 na madrugada e 05 roubos outros, na 
Piracema.
- A Piracema teve uma incidência de 
ocorrências em coletivos. E ainda na 
Araguaia, 01 roubo e 01 roubo de carga.
Segundo o Capitão, em outubro foram 
registrados 03 roubos de veículos entre os 
bairros de Alphaville e Tamboré, contra 98 
no mesmo mês no Morumbi. 
Em dezembro passado, a PM registrou em 
Alphaville registrou 51 furtos diversos, 05 
furtos de veículos e 07 roubos. No Jubran, 
foram 04 roubos de cargas. No Tamboré 
18 furtos diversos, 01 furto de veículo, 02 
roubos e 01 roubo de carga. 
No mês de janeiro de 2012, houve queda 
em todos os índices. Em Alphaville e 
Tamboré a PM registrou 02 roubos, 
01 roubo de carga e um de veículo. 
“Os resultados são frutos das ações 
conjuntas que envolvem a vigilância da 
AREA, o Jubran, a Socet, além da com-
petência da GM, que permite chegar a 
índices considerados referência para o 
Brasil inteiro”, finalizou. 

Guarda Civil Municipal e Demutran 
O Supervisor Diniz da Guarda Municipal 
de Barueri relatou uma ocorrência de 
sequestro, em outubro do ano passado, 
na qual destacou a colaboração de um 
munícipe que ligou para 153 informando 
ter visto um meliante levando uma pessoa 

Reuniões ordinárias focam prevenções
Comparativos entre 2010, 2011 e início de 2012 apontam para redução dos índices de ocorrências
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presa no porta-malas do carro.
O comparativo da Guarda Municipal re-
gistrou 11 homicídios dolosos em 2010 e 18 
em 2011, com aumento de 63%. Segundo 
Diniz, houve queda nos roubos de 15,6%, 
nos furtos de 17,3%, nos roubos de veículos 
de 29% e os furtos de veículos, 11,2%.
O Supervisor Cardoso, Diretor de De-
partamento da 3º Cia da GMB comunicou 
a intensificação de operações feitas pela 
Guarda nas saídas para Municípios de 
Carapicuíba, Osasco, além da Alameda 
Araguaia e do Jardim Mutinga. 
Segundo ele, maioria das ocorrências de 
“furtos diversos” foi registrada no interior de 
empresas. Citou 19 roubos outros e 03 roubos 
em coletivos no início no mês novembro 
passado, resultando em operações da GM 
dentro dos coletivos. Ainda em novembro 
foram registrados, 01 roubo de veículo na 
Alameda Juari e uma tentativa de homicídio, 
próximo a Chácara Marco. 

Pela AREA (Associação Residencial e 
Empresarial Alphaville), segundo Leonardo 
Cunha, Gerente Geral da AREA a vigilância 
registrou 01 furto de veículo e 04 roubos 
em novembro passado. Em janeiro de 2012, 
duas bancas de revistas foram assaltadas. 
Pela SOCET (Sociedade Centro Empre-
sarial Tamboré), segundo o Gerente, 
Oswaldo Silva a vigilância flagrou 86 
caminhões circulando na Avenida Piracema, 
e 16 na Araguaia em horário restrito em 
outubro passado. Ele solicitou a colocação 
de placas, avisando sobre a restrição de 
circulação de caminhões, que segundo ele, 
darão direito à multa.
Ainda em outubro de 2011, foi registrado 01 
roubo e em novembro 01 furto de veículo. 
De acordo com Oswaldo Silva, houve uma 
melhora nas ocorrências, no comparativo 
dos últimos 10 meses de 2010/2011. Em 
janeiro, a SOCET registrou uma tentativa 
de roubo, cujos suspeitos, que tentavam 
fugir em um ônibus, foram capturados pela 
GM, reconhecidos pela vítima e presos em 
flagrante.  A SOCET constatou uma redução 
de 20% no comparativo anual de 2010/2011. 
Shopping Iguatemi
- O Gerente de Segurança do Shopping, 
Edmilson Zumak informou que em dezembro 
de 2011 foram registradas duas ocor-rências, 

sendo 01 estelionato e 01 
furto, ambas com a prisão dos 
meliantes efetuada com apoios 
da Guarda Civil Municipal e apoio 
da AREA.

Participação da comunidade
- De acordo com representan-
tes da comunidade diante da 
incidência de veículos abando-
nados pelo Centro Empresa-rial 
Alphaville, e após ações conjun-
tas que envolveram AREA, 
Demutran e 2º Distrito Policial, 
aproximadamente 90% dos veí-
culos foram levados, parte para 
o km 45 na Rodovia Castello 
Branco e outra parte para o Município de 
Carapicuíba em pátios apropriados. 
A ação contou com uma viatura e um 
guincho do Demutran e o apoio legal 
do Investigador Chefe Marquinhos, do 
Delegado do Dr. José Lima Correia e do 
Gerente de Segurança da AREA Joaquim 
Domingues.
- O morador Cláudio Ruggiero comentou 
sobre um problema na junção da Alameda 
Amazonas com a Avenida Araguaia, próximo 
do Posto de Combustível. “logo em seguida 
na própria esquina do Posto tem uma faixa 
de segurança que quando o motorista cruza 
se depara com o pedestre atravessando 
podendo ocorrer atropelamento”. 
- O Gerente de Segurança do Residencial 
1, Moacir Fotolan informou que o tempo do 
semáforo localizado na saída do Residencial 
está muito curto e solicitou uma vistoria ao 
Demutran.
- O Síndico do edifício Master, Walter Vetillo 
pediu melhorias para a segurança dos 
pedestres no semáforo da Al. Rio Negro 
(em frente ao Banco Bradesco). Geraldo 
José Michelotti, 1º Secretário do Conseg 
lembrou que o mesmo ocorre do lado 

direito do Condomínio Rio Negro. 
- O gerente da AREA, Leonardo Cunha 
questionou sobre a solicitação feita ante-
riormente ao Demutran, de implantação 
do sistema de semáforos inteligentes, de-
senvolvidos com medição de fluxo e auto-
programação dos tempos. 
- O morador Pedro Paulo, solicitou melho-
rias na baia para ônibus em frente ao Cen-
tro Comercial de Alphaville. 
- A comunidade solicita a adequação de 
sinalização de solo de faixas para pedestres 
em vários locais de Alphaville. 
- O morador do Bougainville, Eduardo solicitou 
providências junto ao estacionamento do 
cartório instalado na Alameda Grajaú em 
virtude de irregularidades que causam 
congestionamentos no local.
Em resposta a todas as reivindicações 
o Supervisor do Demutran, Wilson José 
Sanches informou que as indicações de 
melhorias receberão visita técnica e apli-
cações adequadas. Informou ainda, que 
a obra da alça da Al. Tucunaré que liga a 
Rodovia Castello teve início em 25 de janeiro. 
Disse ainda, que a restrição de circulação de 
caminhões se tornou definitiva. 

Reuniões ordinárias focam prevenções
Comparativos entre 2010, 2011 e início de 2012 apontam para redução dos índices de ocorrências
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Ano
2010
2011

Dados da Secretaria de Segurança Pública registram 
as principais ocorrências anuais em Barueri

Homicídio Doloso
14
24

Furto
2.083
1.770

Roubo
968
860

Furto e Roubo
541
456


