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Paulo CesarSilveirade Toledo

Editorial

o trabalho da comunidade em prol da
segurança em Alphaville-Tamboré

Neste mês de maio, termina a gestão da atual
Diretoria do CONSEGAlphavil/e Tamboré de Barueri
Portanto, se faz necessétio uma reflexão sobre os
trabalhos que foram realizados.

Mesmo não atingidos todos os objetivos
estabelecidos, é inegável que este Conseq. servindo
de link entre os orgãos públicos e os sistemas
privados de segurança patrimonial de Alphaville
Temooré. foi um dos fatores responsáveis pela
melhon3 substancial dos serviços de segurança da
região. Realmente, com a Introdução do sistema de
Alerta Geralde comunicação instantânea entre todos
os órgãos de segurança, dos alarmes ON-LlNE
colocados pela SACIE em pontos estratégicos de
Alphaville e, principalmente com a celebração do
convênio com a Guarda Civil Municipal de Barueri,
permitiu a alocação de maiores efetivos dessa
corporação na região, servindo de apoio à Polícia
Militar do Estado, foi possível a este Conseq
contribuir para conter o aumento da violência e
atmnsuaeae que atingiu a todos nós, tomando esta
região como a mais segura, entre todas as outras da
Grande São Paulo.

A união de todas as Sociedades, empresas e
entidades integrantes deste Conseq. na colaboração
que prestam a PolíciaMilitar; nas pessoas do Coronel
José Ribeiro e Capitão Dorival Alves Filho; à Polícia
Civlt, nas pessoas do Dr Paulo \!tese e Dr Marcelo
José do Prado, à Guarda Civil Municipal de Barueri,
representada pelo Comandante Miguel Ribeiro da
Silva, foram certamente fatores essenciaispara que
essesórgãos de segurança exerçam a contento suas
funções, com padrões somente encontrados em
países do Primeiro Mundo. A todos o nosso
agradecimento e pessoalmente, como Presidente
deste Conseq, quero deixar o meu agradecimento
aos esforços e trabalhos desenvolvidos pelos meus
companheiros de Diretoria, o vice-Presaeme José
Roberto Brunelli, o I °SecretárioEstanlslauMarcka, o
2° Secretário Eduardo Pereira da Silva e o Diretor
SocialGustavo Goaet Itiomss. que como voluntános
realizaram o melhor possível para o bem da
comunidade, procurando alcançar uma sociedade
mais justa e tranqüila, meta possível de ser
alcançada e para qual é direcionado o trabalho de
rodos os integrantes destes orçõos. seus membros
natos e os representantes da Sociedade Civil que
aqui trabalham

Assuntos discutidos
em reunião do CONSEG
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Palavra do Presidente

o presidente do CONSEG Alphavil/e/Tamboré de Barueri, Dr. Paulo
César Silveira de Toledo comentou que algumas pessoas fizeram
ressalvas ao fato da empresa Via Oeste ter patrocinado o Manual de
Segurança, publicado por este Conseg Alphavil/e, em razão da
campanha movida contra essa empresa por causa do pedágio E,
solicitou que esta informação constasse em Ata, esclarecendo que o
Conseg é um orgão totalmente apolítico e portanto estas pessoas ou
entidades que fizeram tais críticas incorrem em grande equívoco, pois
é de seu entendimento que as entidades comunitárias em questão,
devem ater-se exclusivamente aos objetivos de seus estatutos sociais,
estando impedidas inclusive de participar de campanhas de cunho
político
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Nenhuma ocorrência no Tamboré
1--- ------------------------------------------

Um excelente resultado marca os meses de março e abril no Tamboré,
segundo o Gerente de Segurança da SOCET - Soe. Centro Empresarial
do Tamboré, Sr.OswaldoSilva. Nestes meses, não houveram registros
de ocorrências E enfatiza o apoio fundamental da Guarda Civil
Municipal de maneira eficiente, os bloqueios nos pontos de acesso à
Alphaville e Tamboré

Profissionallzação do Terceiro Setor

A SOABEM - Sociedade de Amíqos GO Bem Estar do Menor;
representada pela Diretora VanUS2 'e o, em reunião do Conseg
Alphavil/e/Tamboré de Baruen propôs a empresários da região a
criação de um projeto que .erna profissionalizar as atividades do
Terceiro Setor; contando co os recursos financeiros, inteleauais e
sociais da reqíão.

Eleições para a Nova Diretoria CONSEG

Em abriu passado. discutiu-se os preparativos para a eleição da Nova
Diretoria do Conseg Alphavil/e/Tamboré de Barueri. A reunião
acontece no próximo dia 30 de maio, na SACIE, Praça Oiapoque, 333
- Alphavil/e a partir das 18 horas.



Comunidade

Principais expectativas para este ano
As Polícias Civil Militar e Guarda Civil Municipal falaram em reunião do CONSEG de suas

expectativas, atividades operacionais e comunitárias, buscando o aprimoramento e a união de

esforços, afim de reduzir os índices da criminalidade e violência no Município.
O objetivo principal é prestar um serviço de qualidade com agilidade à população,

tanto nas questões administrativas, quanto ao apoio às questões sociais,

além do controle ostensivo da segurança.

o Delegado-Assistente de Barueri, Dr. Marcelo Prado falou
sobre a solicitação do Dr. Paulo Viesi, Delegado Titular, à
Prefeitura do Município para reformar a Delegacia,
separando a Cadeia do Plantão Policial. O objetivo é evitar

risco Junto ao público e funcionários que utilizam
os serviços do Plantão. Segundo o Delegado, a
medida também previne possíveis resgates ou

fugas de presos no local.
O Dr. Marcelo comentou ainda sobre os

programas desenvolvidos pela Polícia Civil
em parceria com a Secretaria de Cultura do
Município que realizou o 2°concurso de
redação entre os presos. Juntamente com
o projeto ASAS - intercâmbio de livros na
cadeia.
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Da 1° CIA do 20° BPM/M, o Capitão Dorival A1berto
Filho destacou a informatização dos Postos Policiais de
Alphaville, Tamboré, Aldeia da Serra, Barueri e Parque dos

Camargos. Segundo o Capitão, dessa forma o
Boletim de Ocorrência poderá ser digitado pelos

policiais que atenderem a ocorrência, agilizan-
do o do processo. Sessenta policiais estão se

preparando, recebendo treinamento em
informática.

Na área social, o Capitão destacou o
PROERD - Programa Educacional de
Resistência às Drogas, realizado em

escolas públicas e particulares, dedicado à crianças e adolescentes.
Segundo ele, o PROERD formou, ano passado, 9.273 jovens e em 200 I
pretende superar esse número.

Outro programa desenvolvido pela Polícia Militar, denominado
'Juventude Sadia', oferece aos alunos de escolas estaduais Noções de
cidadania, Direitos e Deveres, Trânsito e Sobrevivência na selva.

As escolas interessadas devem entrar em contato com a 10 Cia do
200 Batalhão da PM de Barueri. Mais informações, através do telefone:
4198-5473

A Guarda Municipal de Barueri,
representada pelo Comandante
Miguel Ribeiro da Silva, afir-
ma seu apoio à Polícia
Militar no programa
PROERD, priorizando
os valores morais e
sociais de toda a comu-
nidade, "mas principal-
mente das crianças e
adolescentes", afirmou
o Comandante Miguel.
Destacou também, o sistema de monitoramento
eletrônico por câmeras de vídeo, instaladas em locais
de maior risco do centro de Barueri, controladas pela
Base da Guarda Civil, visando a redução dos índices de
vandalismo, violência e criminalidade na cidade.

O Presidente do CONSEG
Alphaville-Tamboré, Sr. Paulo
César Silveira de Toledo
ressaltou a importância da
união entre todas as
sociedades, empresas e
entidades participantes
deste Conseg no con-
trole da segurança na
região Segundo ele,
toda a experiência e a
troca de informações,
enriquecem o trabalho de combate à criminalidade e à
violência, além de colaborar para o desenvolvimento
do Município e de sua comunidade.



policial

lerta Geral
Os relatórios de ocorrências do primeiro

trimestre deste ano, apontam um aumento nos

registros de flagrantes na região, caracterizando

-temztivss frustradas de roubos e furtos contra

pessoa e patrimônio.

Esseresultado reflete também a eficiência do

sistema Alerta Geral, estratégia montada pelo

CONSEG entre a segurança pública e privada

regional, que congrega as Polícias Civil, Militar,

Rodoviária, Guarda Civil Municipal e Segurança
0~",:

, SOciedadeAlphaville Centro Industrial e

Empresarial, Sociedade Centro Empresarial

emooré. Condomínio Centro Comercial Alphaville,

Residencial Alphaville O e 1, além do Shopping

Temooré. interligados para o atendimento

urgente às ocorrências.

Além do sistema de rádio transmissão com

cnologia Neaet, utilizado nas 31 cabines On Une

instaladas no Centro Empresarial, nas viaturas de

todas as entidades e em cada entidade ligada ao

sistema Alerta Geral, as equipes contam com o

~'servtço de monitoramento gratuito de alarmes,

" oferecido pela SACIEàs empresas do Centro

'f:,"1impresarial, bem como, os eficientes Bloqueios da
r-».

~uarda Civil Municipal de Barueri que disponibi-

lizam 66 homens estratégicamente posktonsdos

em pontos de acesso à Alphaville e Tsmboré. de

acordo com convênio firmado com a Prefeitura.

A participação da população é fundamental

para o perfeito sincronismo do sistema. Denun-

ciando de forma correta, clara e objetiva por

telefone, através dos números 4191-2300/ 190

ou acionando as cabines On Une.

04



comprova sua eficiência
Roubo de Ômega acaba em Cadeia

Dois assaltantes armados com um
revólver Taurus calibre 38 abordaram um
comerciante num Ômega preto que
aguardava vaga no bolsão do estaciona-
mento próximo ao Centro Comercial.

Os assaltantes fugiram pela AI.
Araguaia levando o comerciante em
direção à ponte de Barueri. Uma teste-
munha viu e informou o segurança que
imediatamente, via rádio, comunicou a

Base Alpha, acionando o
Alerta Geral.

Na fuga, os bandidos
colidiram com outro veícu-
lo, passaram sobre o can-
teiro, estourando os pneus
dianteiros do Ômega Em
seguida, abandonaram o
veículo e vítima, fugindo a pé em
direção a Aldeia de Barueri.

A viatura da PM -
20 j j 6 e segurança da
SACIE perseguiram,
cercaram e con-
seguiram abordar os
ladrões, que após

serem revistados foram
conduzidos à Delegacia

de Políciade Barueri e pre-
sos em flagrante delito.

ladrões, faziam parte da quadrilha.
De posse das características,a segu-

rança e a Políciaefetuou a busca, localizou
e abordou os suspeitos. Um deles, porta-
va o documento de um dos ladrões que
estava na Delegacia. Confirmada a sus-
peita, o casal do Santana foi conduzido à
Delegacia, onde foi lavrado o 8.0 por
Roubo/Ouadrilha Os quatro foram indi-
ciados e presos em flagrante.

Quadrilha se dá mal em tentativa de seqüestro
Testemunhas informam ao vigilante da

Base Alpha, que próximo a capela de
Alphaville, um veículo GM corsa cor vinho
com dois ocupantes estavasendo assalta-
do por dois ladrões.

A viatura da segurança que efetuava o
patrulhamento localizou e abordou o
veículo, orientando seus ocupantes a
saírem do mesmo.

O primeiro assaltante foi revistado e o

segundo, que ainda se encontrava no
banco traseiro do veículo, jogou a arma,
revólver calibre 38 marca Taurus, no con-
sole do carro.

A caminho da DP de Barueri, para
onde foram todos conduzidos, os ladrões
informaram à polícia sobre a existência de
mais um casal que se encontrava em
Alphaville, ocupando um veículo VW
Santana cor cinza, que segundo os

Tentativa frustrada de roubo por assaltantes uniformizados

Assaltantes uniformizados com farda-
mento da PMESP-PolíciaMilitar do Estado
de São Paulo e da empresa de segurança
EstrelaAzul tentaram roubar uma empre-
sa na estrada Aldeinha, em Alphaville, em
março passado, por volta das 22 horas.
Os ladrões não esperavam que a empresa
estivesse monitorada, através de segu-
rança eletrônica da SACIE - Sociedade
Alphaville Centro Industrial e Empresarial,
que ao recebero sinal de alarme enviou a
viatura. No local os funcionários da segu-
rança foram recebidos por indivíduos uni-
formizados com fardamento da Polícia
Militar e EstrelaAzul que sinalizaram, ale-
gando estar tudo bem, abrindo o portão e
pedindo para os seguranças da SACIE
entrarem, procedimento que levantou as
suspeitas dos seguranças, que imediata-
mente pediram reforço à Base Alpha.
Ouando os ladrões perceberam que o
plano havia dado errado, correram para os

fundos da empresa, onde quatro deles
foram presos e um fugiu pulando o muro
que dá acessoà empresa vizinha. Os ban-
didos haviam dominado dois funcionários
da empresa, um deles o vigilante, do qual
subtraíram o fardamento, o relógio e o
crachá.

Com a chegada do reforço policial,
solicitado através do Alerta Geral, os
indivíduos foram abordados, revistados e
com eles, encontraram um revólverTaurus
calibre 38.

Os ladrões utilizavam uma VW Kombi
bege placas CPL3081 SProubada, esta-
cionada no interior da empresa Foram
encontrados ainda, um aparelho de oxi-
corte (maçarico) que seria utilizado para
cortar o caixa eletrônico e ainda, talão de
cheques e papéis em nome do proprie-
tário da Kombi.

Diante dos fatos, os indivíduos foram
encaminhados à Delegacia local e autua-
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dos em flagrante
delito.

O Sr. (A.R,
representante
da empresa de
Alphaville ressal-
tou: "Considera-
mos de funda-
mental importância
a existência do sis-
tema de segurança ele-
trônica instalado. Com ele,
somado ao monitoramento oferecido pela
SACIE, aliado ao sistema Alerta Geral -
que congrega o apoio da segurança pri-
vada, PolíciasMilitar, Civil e Guarda Civil
Municipal =, nos sentimos mais seguros
para enfrentarmos situações como esta,
assim como, continuarmos na busca de
soluções que possam ser integradas ao
sistema existente".



Por dentro

Como e onde utilizar
as Cabines ON LINE

É fácil! Ouando perceber alguma atitude

suspeita, se dirUa até uma cabine "ON UNE"

mais próxima. Elas estão instaladas em

locais de fácil acesso em todo o Centro

Empresarial de Alphaville.

A cabine possui um painel auto-explicativo,

acione o botão vermelho para falar e solte

para ouvir. Passeas informações detalhada mente

e aguarde no local. Sua chamada e localização

serão identificadas pela Central de Controle da

BaseAlpha, que enviará apoio imediatamente.

Se preferir, ligue para o telefone 4191-2300.

m~====c:~c:.==~Dm~~~~~d~~~---A-no--3---n-21-3---M-a-io-~-0-0-1----~

ocalização das Cabines O

Estrada da Aldeinha X Rua Ceará
Av. Dr. Dib Sauaia Neto X Rua São Paulo

Rua São Paulo X 8ahia
AI. Tocantins X AI. Rio Negro

AI. Rio Negro, 400
AI. Tocantins X AI. Juruá

AI. Xingu X Av. Dr. Dib Sauaia Net~o==~
AI. Araguaia, 071

AI. Araguaia X AI. Juruá
AI. Araguaia X Rio Negro

AI. Araguaia X Purus
AI. Purus X Madeira

AI. Madeira, 292
AI. Madeira X Rio Negro
AI. Purus X AI. Cauaxi

AI. Cauaxi, 223
AI. Cauaxi X Rio Negro

Rotatória Res. 02
Rotatória Res. 01

_Araguaia X AI. Rio Negro
AI. Rio Negro X Calçadã~o====~
AI. Mamoré X AI. Grajaú
AI. Grajaú X Calçadão

AI. Grajaú, 321
Grajaú X AI. Araguaia=====:

Praça Oiapoque
_Mamoré X Itapecuru
AI. Itapecuru, 473

. Itapecuru, 214
_ttapecuru X AI. Araguaia ====:

azonas X Oiapoque=====:
. Mamoré, 109
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www.estradas.com.br ===-_ ..
Informações sobre:
turismo, laze;
condições de tráfego,
além de dicas para
viagem.

www.saopaulo.sp.gov.br
Informações sobre
multas, pedágio e
condições de
tráfego.

www.ecovias.com.br
Condições de trânsito
no sistema Anchieta/
Imigrantes.

www.seguranca..sp.gov.br
Lavra Boletins de Ocorrênda (Bo.)
diretamente pela Intemet.
Pesquisa sobre veículos roubados,
pessoas desaparecidas.

www.fíquetranquilo.com.br
Dicas sobre segurança.

www.emprego.sp.gov.br
Informações sobre programas de desenvolvi-
mento social, dicas de cursos e vagas.

www.centrocomercialalphaville.com.br
Informações gerais sobre o Condomínio
Centro Comercial Alphaville.
Consulte!

o e-mall do CONSEG
AlphavillefTamboré
mudou para:

consegalphatam@sacie.com.br

Telefones Úteis
Disque Denúncia
0800-156315

Alcoólicos Anônimos
3315-9333

Centro de Reabilitação de
Dependentes Químicos

4154-5104

rNotas
Blitz apreende 28 motos e 64 carros

Com o oqjetJvo de
minimizar o volume
das ocorrências de

trênsiu: a PolíciaMilitar
realizou durante março

e abril blitz em
Alphaville e Tamboré.
Na operação, só em

março passado foram
apreendidos 28 motos

e 64 carros em
situação irregular, tanto

de veículo quanto de
documentação.

As penalidades vão de
multas a apreensão
veículo e guincho.

Faltas Gravíssimas
Falta de Ucenciamento: 7 pontos na carteirae multa de 180 UFIRs
Carteira de Habilitação vencida: 7 pomos na carteirae multa de 180 UFIRs
Categoria da Carteira diferente do veículo conduzido: 7 pontos na
carteirae multa de J 80 UFIRsx três.

Faltas
Transferências (obligatórioporLei):5 pontos na carteira e multa de 120 UFIRs
lâmpadas em geral. pneus lisos, extintor de incêndio vencido, uso
de celular, não utilização do cinto de segurança: 5 pontos na carteira
e multa de J 20 UFIRs

••••••• Os débitos (IPVA, Seguro Obrigatório) devem estar
quitados. Na apreensao do veículo, as despesascom o guincho e diárias do
pátio da PolíciaMilitar, ficam por conta do motorista infratm

Segundo dados cotidos em reunião do Conseg Alphaville/Tamboré, a
operação deve permanecer por tempo indeterminado.

com capacidade insuficiente para o volume de
tráfego atual (que dirá do futuro após a
implantação de loteamentos de casas prontas
com elevada densidade populacional?f,
lombadas irregulares (ver Código Nacional de
TrânSito) e pouco visíveis durante o dia,
quanto mais a noite e com chuva, cruzamen-
tos e entrelaçamentos que engarrafam em
qualquer horário e outras tantas deficiências
do sistema, nos levam a concluir que sÔ-€l
DEMUTRAN não basta.

Sem o mínimo de engenharia no pfa
mente. projeto e operação de nosso 5ist
viário, os problemas de trânsito tende
crescer e aqueles dispositivos que o
implantados para nos proteger, como é o
das lombadas, podem ser causa de g
acidentes, alguns deles com vítimas fâmi~.,
Alegam uns, por exemplo, que as 10mbaQªS
eletrônicas são muito caras, mas não se P€f-'
guntam quanto vale uma vida.

o DEMUTRAN basta?

Telefones de Emergência
O Alerta Geral poderá ser acionado em qualquer um destes telefones:

Bombeiros

Este CONSEG, no âmbito de suas
atribuições, tem discutido freqüentemente as
questões de trânsito na nossa região. Redução
significativa dos acidentes foi verificada a partir
da atuação da Guarda Civil Municipal e, mais
recentemente, dos homens do DEMUTRAN -
Departamento Municipal de transno. órgão
subordinado à Secretaria de Serviços
Municipais de Trânsito. Foi sensível a redução
de atropelamentos nas duas principais vias de
entrada de Alphaville e Tamboré: a AI Rio
Negro e a Av. Piracema, e é louvável o traba-
lho das duas corporações nas proximidades de
nossas escolas.

Contudo, os problemas de trânsito que
nossa região enfrenta hoje, extrapolam o nível
de atribuições do DEMUTRAN. Recebeu como
herança para administrar um sistema viário
mal planejado, mal projetado e mal construí-
do e mantido.

Curvas com superelevação negativa (com
caimento para o lado de fora da curva). vias

Centro Comercial AIRhaville - Seguran a
Delegacia de Polícia Civil de Barueri

Demutran
Guarda Civil Munici ai de Barueri

Polícia Militar
Polícia Rodoviária
Sacie Segurança

Shopping Tamboré

Estanislau Marcka
1° Secrerário do Conseg A1phaviJle/Tamboré de 8arueri

Socet



o Alerta Geral é uma rede de rádio que informa ínstantaneamente
todas as entidades de segurança. Em casos de emergência ou
situações suspeitas, ligue imediatamente para a segurança da
"$ACIE - Sooiedade Alphaville Centro Industrial e Empresarial no
telefone 4191 2300 ou utilize as cabines de Segurança On Une.


