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Confira os principais
assuntos discutidos na

reunião* do Conseg
A reunião contou com a honrosa presença do
Dr. José Carlos Xavier de Aquina, Juiz do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo,
agora designado Desembargador do Tribunal
de Justiça, que fora convidado para falar
sobre sua participação, na época, como
membro do Ministério Público, na criação
dos Conselhos de Segurança. Ele fez uma
explanação sobre a nova legislação dos
Consegs, que, ao seu ver, tem uma tendên-
cia de dar maior importância aos Conselhos
de Segurança, dividindo com a Secretaria de
Segurança Pública, a árdua tarefa de admi-
nistrar a segurança no Estado de São Paulo.
Ele disse que vê nos Consegs a oportunidade
de resgatar a segurança em São Paulo;

o Delegado Josias ressaltou o bom desem-
penho das Polícias em Barueri, que faz com
que o município seja uma "ilha de tranqüili-
dade" perto dos outros municípios do Estado,
pois, segundo afirma, o povo acredita na polí-
cia de Barueri. "Já está provado que é envol-
vendo a população no trabalho da Polícia que
os resultados aparecem", disse ele;

o Presidente do Conselho leu uma carta
remetida pelo Bradesco S.A ao Conseg,
comunicando a sua não participação por
"desinteresse" e o seu desligamento
deste órgão. A Alphaville Urbanismo (Con-
domínio AlphaConde) entrará em seu
lugar, na participação do projeto de
parceria da comunidade com os órgãos de
segurança de Barueri (matéria principal
desta edição);

Foi sugerida a realização de uma reunião
extraordinária do Conseg com o intuito de
formalizar a opinião do Conselho sobre a
necessidade de ser solicitado às autoridades
competentes a alteração da maioridade
penal, fixada em 18 anos pelo artigo 228 da
Constituição Federal. Tendo em vista todos
os acontecimentos que têm envolvido
menores de idade, divulgados cotidiana-
mente pela mídia. A reunião foi marcada para
o próximo dia 10 de novembro.
* a reunião descrita é a de outubro, visto que a de novembro acontece
depois do fechamento desta edição.

Os representantes das seguintes entidades estiveram presentes na
reunião do Conseg
Administradora de Condomínios Simões - Alphaville Residencial Zero -
Câmara Municipal de Barueri - Centro Comercial Alphaville - Delegacia
de Policia de Barueri - Guarda Civil Municipal - Lions Club - Residencial

I Tamboré Um - Soco Alphaville Cto. Ind. e Empresarial - Shopping
Tamboré - SocoCto. Empresarial Tamboré
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Atendendo solicitação do CONSEG
Alphaville Tamboré - Barueri, o Sr.
Prefeito de Barueri, Gilberto Mace-

do Gil Arantes, criará um grupo de 66
homens da Guarda Civil Municipal, espe-
cialmente treinados e equipados para
atuar exclusivamente em Alphaville e
Tamboré, contigente este que, dentro
dos limites legais de suas atribuições,
dará todo apoio à Polícia Militar e Civil
aqui destacada. Esses guardas munici-
pais, que serão equipados com novas via-
turas, trabalharão em locais estratégi-
cos previamente designados pelas asso-
ciações comunitárias que irão financiar
parcialmente os salários desses homens.

O convênio que regulamentará essa
importante parceria com a Prefeitura de
Barueri será assinado em breve, e será
constituída uma comissão composta do
Comandante da Guarda Civil e de dois re-
presentantes das associações comu-
nitárias integrantes deste CONSEG
para controlar e fiscalizar os termos des-
se contrato.

Essa parceria com a Prefeitura de
Barueri é evidentemente conveniente
para todas as partes envolvidas. De fato,
antes de mais nada, ganha a população
que na impossibilidade de conseguir um
aumento dos efetivos da Polícia Militar e
da Polícia Civil instalados na região, por
falta de recursos do Governo do Estado,
têm, com esse convênio, uma oportu-
nidade para suprir a falta de policiais em
suas ruas, melhorando a segurança a que
faz jus. Por outro lado, esse contingente
da Guarda Municipal, ao assumir uma
série de serviços a serem prestados à
comunidade, irá certamente desafogar
os trabalhos dos integrantes da Polícia
Militar e Polícia Civil, permitindo-Ihes
maior dedicação para o exercício do
"poder de polícia" que legalmente Ihes é
outorgado. Ganham também, finalmente,
os demais bairros de Barueri, que con-
tinuarão a contar com a já reconhecida
proteção dos integrantes da Guarda Civil
Municipal, que estará ampliando sua
atuação sem prejuízo dos efetivos já alo-
cados e com substancial melhoria do
esquema de segurança de todo o municí-
pio de Barueri.

Em breve, pois, graças aos esforços
conjuntos do Senhor Prefeito Municipal
de Barueri e das associações e entidades
aqui sediadas, será iniciado o trabalho
desse contingente, que em muito con-
tribuirá para a resolução dos problemas
da segurança em nossa região.

Horário Total de Efetivo
1 Andrômeda x Alphaville 6h às 24h 6
2 Saída p/Interior 24h 8

3 Saída p/ Capital 24h· 8

4 Araguaia x Tamboré 6h às 24h 6
5 Mackenzie 6h às 24h 6
6 ceei - Imperial 6h às 24h 6

7 Araguala • Mutinga 24h 6

8 Shopping Tamboré 6h às 24h 6

9 Ponte Carapicuíba 24h 8

10 Supervisão e Apoio 24h 6





~~ Campanha de Utilização do farol baixo
~@~ aceso durante o dia, nas rodovias
"O objetivo desta campanha é

tornar o veículo mais visível para
outros veículos e para os pe-
destres. Estudos mostram que um
carro com faróis acesos de dia
com o sol a pino se torna 60%
mais visível. E quantos acidentes
você já ouviu falar cuja principal
causa era um "não vi"?

Um exemplo desse tipo de
segurança é o Volvo, considerado
um dos carros mais seguros do
mundo que já sai de fábrica, desde
1974, com um dispositivo que liga
automaticamente os faróis quando o carro é ligado. Uma lei
no Estado de Nova York (EUA) reduz entre 2,5 e 3% o valor
do seguro do automóvel se ele for equipado com esse dis-
positivo. Uma pesquisa indicou que os acidentes com car-
ros que não tem farol automático são bem mais graves e
causam, em média, um prejuízo 69% maior em comparação
àqueles automóveis que usam faróis acesos.

A atitude de ligar faróis durante o dia tem o significado
de "por em guarda" o motorista que, com este ato simples,
prepara-se par estar alerta a situações de risco e perigo,
que é conduzir um veículo em .via pública.

Quando se comenta sobre redução de números de aci-
dentes automobilísticos, sempre surge uma lacuna, que é a
de se investir em ampliação de rodovias, melhoria da sina-
lização, aumento do policiamento etc. Tudo isso é realmente

Como acionar a Segurança e
o Alerta Geral em casos de

emergências ou situações suspeitas:
1 - Anote as placas do carro - se for o caso - elas poderão ser
úteis para as polícias, principalmente para a Polícia Militar

Rodoviária e para os bloqueios;

2 - Procure um destes locais:
• um condomínio residencial ou o edifício mais próximo;

• posto policial de Alphaville (AI. Mamoré, em frente ao Residencial 2);
• posto policial de Tamboré (AI. Araguaia com a Av. Piracema - após o Shopping
Tambor-é):
• qualquer banca de jornal de Alphaville ou Tamboré - todas possuem telefone;

3 • Ligue imediatamente para a Segurança da SACIE no telefone 421-2300.
Além de avisar a Polícia Militar, a Sacie fará o bloqueio e acionará o Alerta Geral.

de suma importância. Note-se que
o fato de se acender o farol do
veículo, durante o dia é uma medida
simples e econômica, não reque-
rendo nenhum investimento. Essa
medida tem se revelado eficaz, fácil
de se colocar em prática e acima
de tudo evitado a perda de vidas
humanas e bens materiais.

Com apoio irrestrito recebido da
BANO VALE, vinhetas tem sido le-
vadas ao ar nas rádios AM e FM
daquela emissora, orientando os
motoristas a adotar o hábito de

transitar com os faróis baixos ligados durante o dia, nas
rodovias, como forma de prevenção de acidentes.

Em outubro aconteceu o lançamento oficial da Cam-
panha, na TV BANO VALE, que, em parceria com o
Policiamento Rodoviário Estadual, produziu filmes institu-
cionais para serem levados ao ar.

Para fortalecimento desta campanha foram preparados
milhões de folhetos educativos, que estão sendo ampla-
mente distribuídos nas rodovias que cruzam o Vale do
Paraíba e Litoral Norte, rodovias que saem de São Paulo
com destino a esta região, empresas locais, universidades,
estabelecimentos de ensino, fábricas etc.

Marco Antônio de Carvalho
1ETenente PM do 1Q Pelotão de Policiamento Rodoviário Estadual
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Prefeitura esclarece caso de colocação
de lombadas na Alameda Ceci

Em correspondência enviada ao Conseg, respondendo a
uma nota do informativo Conseg Notícias n03 referente ao
pedido de colocação de lombadas na Alameda Ceci, o Prefeito
Gil Arantes esclarece que:

"1. A instalação de lombadas está, hoje, expressamente
proibida pelo Parágrafo Único do art. 94 do Código de
Trânsito Brasileiro, salvo em casos especiais, conforme
critérios estabelecidos pelo CONTRAN.

2. Esses critérios, bem como os padrões das ondu-
lações transversais, estão estabelecidos pela Reso-
lução n? 39, de 21 de maio de 1.99B, do CONTRAN.

3. A colocação de lombadas na Av. Ceci dependerá,
por conseguinte, de vistorias e avaliações a cargo do
órgão técnico, para aferir se atende essa via pública
as condições do CTB e da Resolução nO39/98."

Shopping Tamboré
inaugura nova ala

Vice-Presidente:
José Roberto Brunelli

Jornalista
Responsável:
Denise Martins

o Shopping Tamboré acaba de concluir
sua segunda fase de expansão, um proje-
to que consumiu cerca de R$ 15 milhões
em investimento. No total, a nova ala
conta com 38 novas lojas, numa área de
1.932 ABL (Área Bruta LocáveD. O esta-
cionamento também cresceu e ganhou
484 unidades, passando de 1.800 para
2.034 vagas. O projeto vai cobrir 250
postos de trabalho. Segundo o superin-
tendente do Shopping, Luis Otávio Vieira
de Souza, o projeto de expansão, assinado
pela KMO, um dos maiores escritórios de
arquitetura dos EUA, preserva a estrutu-
ra open mall do empreendimento, com
corredores ao ar livre, iluminação natural e
piso único. Indicadores apontam a região
como uma das que mais cresce na Grande
São Paulo (3,9 % ano), os dados apontam
para a existência de 900mil consumidores
que vivem nas imediações do Tamboré e
outros .100 mil flutuantes.
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Maioridade é pauta
de reunião do

Gonseg
Foi realizada uma

reunião extraordinária do
Conseg no último dia 10

de novembro com o intuito
de formalizar a opinião do

Conselho sobre a necessidade
de ser solicitada às autoridades

competentes a alteração da
maioridade penal, fixada em 18
anos pelo artigo 228 da Cons-
tituição Federal. Estiveram pre-
sentes representantes de várias
entidades, além do ex-Juiz Auxiliar
da Vara de Menores, Or. Luiz Nelson Vereadora Maria
F. C Ih f

AngeJa na reunião
. arva O, que ez uma explanação doConseg

sobre o assunto. Tendo em vista todos os acon-
tecimentos que têm envolvido menores de idade,
divulgados quotidianamente pela mídia, como rou-
bos, assaltos e assassinatos até mesmo com
requintes de barbárie, e alicerçados na expe-
riência pessoal de muitos dos integrantes do
Conseg e na de autoridades que já pres-
taram seu testemunho, foi por unanimi-
dade aprovada a proposta de pro-

pugnar este Conselho por altera-
ções legislativas que diminuam

para 14 anos a inimputabi-
lidade do menor.
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