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Confira os principais
assuntos discutidos

na reunião* do Conseg
• a maior parte das ocorrências em
Alphaville acontece na parte da tarde. O
DeI. Adjunto de Barueri. Or. Josias comu-
nicou que aumentará o número de rondas
nesse período.

• foi sugerido a criação de um banco de
dados com cadastro de prestadoresde
serviços. para evitar que pessoas procu-
radas pela polícia sejam contratadas
erroneamente.

• chegou-se à conclusão que. além da
presença física da polícia. é necessário
que em Alphaville e Tamboré a limpeza seja
mantida. A queixa refere-se à área da
Jubran. o local está abandonado. necessi-
tando de limpeza e de conservação.

• foram discutidos pontos do futuro con-
vênio entre a Guarda Municipal e enti-
dades particulares da região. A Prefeitura
arcaria com os gastos de material e a
sociedade com o salário dos homens. O
convênio ainda está em estudo.

• foi informada a criação de uma comissão
para estudar a duplicação da Rodovia
Castelo Branco. e que esta já distribuiu
cerca de 150mil folhetos sobre o preço
do pedágio que será cobrado nas margi-
nais que estão sendo construídas.

• sobre os pinos colocados na saída para
a Castelo Branco. o Sgt. Almeida. da
Polícia Militar Rodoviária. informou que
eles foram colocados a pedido da popu-
lação e que apesar de deixar a entrada
para a Rodovia mais lenta. acelera o fluxo
dos veículos que já estão nela.

Participaram desta reunião os representantes das
seguintes entidades:
APAMAT (Assoe. de Pais de Alunos do MackenzieJ, Aldeia
da Serra - Mor. Das Estrelas. Guarda Municipal. Jornal
Página Zero, Lions Club, Polícia Militar, Polícia Militar
Rodoviária, DeI. Adjunto de Barueri - Dr. Josias, Aldeia da
Serra - Mor. Das Estrelas, Mackenzie. Polícia Civil.
Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, SACIE, SAR-O,
SAR-1, Shopping Tamboré, SOCET e Vereador Mário
Lopes.

* essa reunião foi realizada no mês de julho, visto que a
de agosto acontece depois do fechamento desta edição.

PENSOU EMADMINISTRAÇÃO COMSEGURANÇA NO SEU CONDOMÍNIO?
• Software próprio de controle de acesso - CONDOSYST
• Treinamentos profissionalizantes aos funcionários
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Saiba quais são os principais
pontos perigosos em Alphaville

ma análise mais apurada de todas as ocor-
rências registradas até julho desse ano,
revela que Alphaville realmente é campeão

nas ocorrências contra
o patrimônio no municí-
pio e que possui alguns Al.Araguaia 23%
pontos "preferidos" pa-

Al. Rio Negro 27%
ra assaltos e furtos.

penas as alamedas AI. Madeira 7,25%
adeira e Araguaia con-

AI. 10calllills 6,25%centram quase 60%
dos casos de furto de
veículos. Isso ocorre
pela grande quantidade
de bolsões de esta-
cionamento que existem
no local. O levantamento aponta que
os furtos acontecem mais comu-

ente no período da tarde.
A Araguaia também está entre as

,,:"B edas campeãs na questão dos
assaltes. ela é a segunda colocada
~ m 23%, em primeiro lugar está a
.:,a I eda Rio Negro (27%). Nesses locais
_ grande a concentração de bancos e caixas
::::::- - icos, por isso a maioria das ocorrências

Av. Paiol Velho
AI. Oiapoquex
AI. Amazollas (próx. Capelillha)
assallo a casais de lIamorados

AI. Araguaia 19,15%

AI. Madeira 40,42%

AI. 10calllills 4,25%

registradas se refere
a assaltos às pes-
soas que acabaram
de realizar operações
financeiras (31.5%).
Somente na parte da
tarde são registra-
dos 60% dos casos,
a parte da noite fica
com 30% do total.

O número de rou-
bos à mão armada à
pessoas que estão
dentro dos veículos também é alto (30%). Elas

acontecem 71 ,48% da vezes à noite. A
maior preocupação no momento é quan-
to a casais de namorados que ficam
dentro dos carros. Na Av. Paiol Velho
próximo ao Mackenzie, na AI. Amazonas
com a AI. Oiapoque, na Av. Alphaville e na
Praça Oiapoque é que ocorre um maior
registro desses casos. No mês passado
houve dois casos de casais que
chegaram inteiramente nus no posto

policial para pedir ajuda, vítimas de assaltos quan-
do estavam namorando no interior dos veículos.
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Palestra realizada no
Mackenzie tem como

tema segurança
Foi realizada no dia 18 de agosto, no colé-

gio Mackenzie/Tamboré, uma palestra pro-
movida pela APAMAT (Assoe. dos Pais de
Alunos do Mackenzie/Tamboré) com o tema
"Segurança - Todos nós somos responsáveis".
O evento contou com a participação de vários
palestrantes como o ex-Delegado da Divisão
Anti-Seqüestro - Dr. José Ginaldi Filho, que
falou sobre como prevenir seqüestros, o Cel

Plaizant Castelo Branco, o Cmte Miguel
Ribeiro da Silva, o Sr. Donizetti Lourenço

do Residencial Zero e o Delegado
Adjunto da Delegacia de

Barueri - Dr. Josias.

ro Comercial
aperfeiçoa

sistema de segurança
Em solenidade realizada no dia 2 de

agosto. a Administração do Condomínio
Centro Comercial Alphaville introduziu
importantes modificações no setor de
segurança com a implantanção do
Sistema de Segurança Comunitária e o
aperfeiçoamento funcional dos guardas
que. além de treinamento especial.
receberam novos equipamentos e arma-
mento. O sistema segue padrões de
funcionamento idênticos aos utilizados
em países como Alemanha, Canadá e
Estados Unidos.

o mais moderno condomínio da
América Latina está em Alphaville

O Residencial Zero inau-
gurou no mês passado uma
moderna central de moni-
toramento de segurança.
Agora toda a área externa
nos arredores do con-
domínio será supervisiona-

da por 30 câmeras que
gravarão por 24hs toda

Central de Monitoramento movimentação e 25 re-
fletores para uso noturno cobrindo toda a área
de 6.000m2. No total foram gastos mais de
47.000m de cabos e fios para fazer a ligação

com a central, instalada na administração do
residencial. Para Israel Bertoletti. que projetou
todo o sistema, "a atitude tomada pelo residen-
cial em prevenir-se, com certeza servirá para
os demais residenciais,
mostrando que a segu-
rança é responsabilidade
de todos". "Agora somos
um dos residenciais mais
seguros da região", com-
pletou José Roberto
Brunelli, Presidente do
condomínio.



assim sucessiva-
mente numa es-
piral sem fim.
A alegria nos
aproxima das
pessoa e nos
faz feliz. Morar
no Tamboré é
optar por uma
qualidade de vida
digna, livre e segura. "

Maria Helena Monteiro A Bastos
é empresária rural e mora no

Residencial Tamboré 1 há sete anos.
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foi uma opação muito importante,
"Estamos pois propiciou a mim e a minha

vivendo um pro- família ter um contato mais estre-
cesso muito intenso de ito com a natureza, com o silên-

mudanças e transformações, cio, com a paz. Aqui temos a ale-
onde os conceitos mudam rapida- gria, que nos transforma numa
mente e nos vemos diante de uma dadiva preciosa para as outras
sociedade cheia de estresse, vio- pessoas que convivemos. Dessa
lência urbana, desemprego, fome forma, cada um que recebe essa
e outros males sociais... Essas alegria irá passá-Ia adiante e

Telefones úteis Você Sabia ...
... que em Alphaville/Iamboré temos
uma população com cerca de 37 mi
habitantes fixos, 181.500
flutuantes e 83 mil veículos
circulando diariamente?

• Auxílio Público

O Contra Pessoa

O Contra Patrimônio

• Trânsito
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lugar em registro de ocorrências:

Pessoas
assaltadas

,ao san-e
dos caix s
eletrônlebs

saltos
a essoas que
ficam dentro
dos veículos

Assaltar pessoas
que saem de cai-
xas eletrônicos é

uma das ações preferidas
dos ladrões em Alphaville,
principalmente nas ala-
medas Araguaia e Rio Ne-
gro, no período da tarde
e da noite. Confira algu-
mas dicas dadas pelo
Capo Dorival, do 20° Ba-
talhão de Polícia Militar:

lugar em registro de ocorrências:

• não entre nos caixas se perceber a presença
de pessoas estranhas
• não peça ajuda a pessoas que não sejam fun-
cionários do banco
• procure ser rápido nas operações de retirada
• guarde o dinheiro logo após a retirada, evi-
tando conferir no local
• observe se há a presença de motoqueiros
nas proximidades
• evite retirar dinheiro após as 20hs
• evite os caixas automáticos em locais afastados
• sempre que precisar retirar dinheiro, não vá
a pé e procure ir acompanhado de uma amigo.

Esse é um problema que
depende apenas da vontade
das pessoas para de~ar de

existir. O número desse tipo de
ocorrência é bastante alto, cor-
responde a 30% do total, sendo
que 71,25% delas acontecem no
período da noite. O problema não é
só com casais de namorados mas
também com pessoas que ficam

"p ara a maioria da população
não interessa se existe uma,
duas ou três Polícias, o que ela

quer é ter seu problema resolvido
quando for o caso. Porém, para o
sistema de segurança pública, exis-
tem apenas duas polícias: uma civil e
outra militar.

A primeira corresponde ao 'sis-
tema que irá proporcionar uma re-
pressão imediata ao delito e a se-
gunda é organizada com base na hie-
rarquia e disciplina, tem como missão
o policiamento ostensivo fardado e é
responsável pelo trabalho de pre-

A comunidade cooperando com a Polícia Militar
venção do delito ou de sua repressão
imediata logo após sua ocorrência.

Compondo o sistema de Segu-
rança Pública, a PM é responsável
pela Polícia Ostensiva tendo como
missão exclusiva a preservação da
ordem pública e pela execução de
atividades de Defesa Civil. Sua os-
tensividade caracteriza-se quer pela
farda, por viaturas ou por ações de
fiscalização em blitz ou bloqueios nas
vias públicas.

Quando você se sentir ameaçado
ou presenciar algum tipo de crime
ou até mesmo acidente de trânsito,

• Atendimento 24 horas
• Suporte e Auto Gestão
• Taxa Administrativa Fixa
• Departamento Jurídico Próprio
• Sistema Exclusivo de Controle
e Redução de Despesas

SI

esperando amigos, conversando ou
por outro motivo qualquer ficam
dentro de veículos estacionados.

NÃO FIQUE DENTRO DE VEíCULOS
ESTACIONADOS EM lOCAIS

IMPRÓPRIOS. SÓ A SUA
CONSCIENTIZAÇÃO PODERÁ

ABAIXAR ESSE
ALTO íNDICE!!!!!!

acione imediatamente a Polícia atra-
vés do telefone 190, o qual não pre-
cisa de ficha ou cartão telefônico.

A Polícia existe para servi-to mas
para isto é preciso que você somente
a acione quando realmente for
necessário, pois os trotes causam
grandes transtornos e gastos
desnecessários. Muitas vezes, quan-
do alguém está ligando para a Polícia
para passar um trote, uma outra
pessoa pode estar em apuros,
porém o telefone estará ocupado."

Cap.Dorival A/ves Rlho
Cmte. da 1s Cia do 2(y! Bat. PM

ALPHAVILLE SÃO PAULO

Calçada das Rosas, 50
Centro Comercial Alphaville

Barueri - São Paulo
Fone: 421-2121
Fax: 421-2929

Av. Vieira de Carvalho, 172
3° andar - Centro
São Paulo - SP
Fone: 222 4012

A ÚNICA ESPECIALIZADA EM CONDOMíNIOS
Filiada a AABIC· Associação das Administradoras de Bens e Imóveis de São Paulo e

FlABCI - Federação Internacional das Profissões Imobiliárias


