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Comunidade

Ao prestarmos serviços à comunidade, deve-
mos ter o cuidado em não atropelarmos os
órgãos públicos.

As atividades do CONSEG Alphaville/Tam-
boré servem de apoio aos órgãos de segurança
pública, nunca substituindo ou subestimando a
importância que os mesmos representam
perante a comunidade.

E é assim com todas as autoridades. Desde a
segurança local até a Prefeitura Municipal, cada
um tem o seu nível de comprometimento e
prestação de serviço.

Por exemplo, quando culpamos os segu-
ranças de algum dos residenciais pelos danos
causados por um acidente envolvendo "menores
ao volante", devemos analisar se a responsabili-
dade cobrada da segurança é mesmo dela.

Afinal, neste caso não podemos nos esque-
cer da autoridade patema; da autoridade dos
policiais ovís e militares; enfim.

Em alguns destes casos, existe inclusive, a
omissão dos pais em não querer fazer um 8.0
ou ainda, não desejar fazer uma denúncia na
delegacia E por que?

A resposta está no comprometimento de
cada um diante da comunidade. Reclamar não
ajuda. Devemos buscar nossos direitos e deveres
junto das autoridades instituídas.

Maior participação nos problemas da comu-
nidade, mais sugestões, maior colaboração e
principalmente, cumprimento dos deveres é o
que realmente fará a diferença, tanto por parte
da vítima, quanto por parte do infrator

Alphaville não é mais aquele local onde nada
acontece, aliás, nenhum lugar do mundo é.
Viver em comunidade é um exercício constante
dos nossos conceitos de cidadania.

Mário Lopes
Presidente do CONSEG Alphaville/Tamboré
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Polícia na Área

o Posto da PM de
Alphaville fica na Av.
Alphaville s/n", em frente
ao Residencial 2,
telefone: 4191-1270.

No Temboré, o posto
fica na AI. Araguaia s/n",
em frente a rotatória,
telefone: 4191-4928.

A população pode con-

tar com os serviços da

Polícia Militar em Alphaville

e Tamboré

Os postos da PM fun-

cionam 24 horas por dia,

atendendo ocorrências de

trânsito com vítimas, soli-

citações de ocorrências cri-

minais, furtos e roubos.

Através dos postos, são

acionadas as viaturas que
circulam na área para o

pronto-atendimento.

o Posto de Segurança de
Alphaville, na AI. Rio Negro,
390, além de totalmente rees-
truturado conta agora com câ-
meras de monitoramento
(CFTV), visualizando o fluxo de
veículos. Segundo o Gerente
de Segurança da SACIE, Sr.
Joaquim Domingues "a impor-
tância do posto está em sua
localização estratégica de
acesso ao bairro".

I, ~

Quem participa do CONSEG

Cada CONSEG exige, para sua homologação pelo Secretário
da Segurança Pública, a participação de dois membros natos, o

Delegado de Polícia Titular e o Comandante da Polícia Militar no

bairro ou município onde funciona o Conselho Além deles,
participam também representantes dos poderes públicos, das

entidades associadas, dos clubes de serviço, da imprensa, de -
instituições religiosas ou ensino, organizações de indústria,

comércio ou prestação de serviços, bem como outros líderes
comunitários que residem, trabalham ou estudam na área de
circulação do respectivo CONSEG
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Dia Metropolitano de Prevenção à Violência
Na Campanha NIsto é Barueri, uma ddade pela paz"

Numa iniciativa do Instituto São Paulo
Contra a Violência. no dia 10 de setembro
passado. quatro principais metrópoles
São Paulo. Rio de Janeiro. Recife e Bahia.
participaram do e enro Dia Metropolitano
de Prevenção à Violência.

O evento cortou com a participação
da população. através de manifestações
artísticas a favor da Paz.

Em Barueri. o e ento foi realizado em
oito diferentes pó os: Praça do Jardim
Paulista, Emei Rlcardo Peagno, EMEF Prof
Alexandrino S. Bueno. EMEF Raposo
Tavares, Estacionamento - Centro de
Barueri. EMEF João Carvalho de Lima,
EMEF Armando C2 aza e FIEBAlphaville,
com as atividades se iniciando às 8 horas.

Encontro

No Boulevara. a população,
representantes dos pólos.
autoridades o J s e
militares, assistiram

à apresentações dos estudantes, artistas
locais e o grupo da terceira idade. enfo-
cando a cidadania, a prevenção à violência
e o desarmamento.

As autoridades civis e militares foram
representadas Capitão da 1° CIA do 20°
BPM/M, Dorival Alves Filho; Comandante
da Guarda Civil Municipal, Miguel Ribeiro
da Silva; PreSidentes dos CONSEG's
Barueri-Centro e Alphaville/Tamboré. José
Carlos Lima e Mário Lopes.

O Prefeito Gilberto Gil Arantes e o
Deputado Rubens Furlan falaram sobre a
importância do evento para o município
que trabalha pela redução dos seus índices
de violência E que, a exemplo da LeiSeca.
toda a ação preventiva de redução destes
índices, é fundamental para o desenvolvi-
mento do município.

O prefeito recebeu das mãos do
menino Yan as armas de

brinquedo destruídas.
representando o de-

sarmamento.



Três empresas de Alphaville, após sofrerem algu-

mas experiências negativas, envolvendo segurança,
resolveram criar parceria em monitoramento

A WESTLOCK - Equipamentos de Controle Itoa.
WILLETT Ltda e a KLÜBER LUBRICATION, todas com

mais de dez anos em Alphaville, localizadas na rua
São Paulo e vítimas de tentativas de assaltos,
resolveram reverter a situação, criando uma parceria
entre elas, A WESTLOCK, por exemplo, uma das

recentes vítimas de furto, teve seus equipamentos de
informática roubados, na madrugada do dia 21 de
Janeiro passado

Após o susto e a indignação, Sérgio Abrahão,

Gerente Administrativo e Financeiro, preocupado
com a aproximação da violência na região, solicitou o

l I ~. ,~tcui t'\2l'Allll\2E
Empresas de Alphaville dão exemplo

apoio de seus vizinhos, a WILLETT e a KLÜBER,

para iniciarem o sistema de monitoramento
integrado

As empresas, unidas inclusive nas Brigadas de
Incêndio, resolveram inovar "Em Julho deste ano,

implantamos o sistema, instalando câmeras e
monitores nas três empresas para que possamos
monitorar umas às outras", comenta Sérgio,
enquanto mostra as instalações das três empresas,
Entusiasmado com seu projeto de montar, inclu-

sive, um manual de segurança interno, Sérgio
mostra as câmeras instaladas estratégicamente
em varias áreas das empresas, que monitoram
simultaneamente a cada segundo Se houver uma

ocorrência, as três empresas são informadas,

Estatística de Ocorrências AlphavillE
Informações fomecidas mensalmente pelas entidad~
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de como reverter situações adversas

agilizando as ações necessárias.
Segundo José Tleghi. Gerente da Tesouraria

da WILLETT, a parceria tenta minimizar as ocor-

rências patrimoniais. "Essa ação diminui os custos
com a aquisição de equipamentos de segurança
e cria-se um elo de responsabilidade entre as
empresas. Tomamos a iniciativa, para incremen-

tar a segurança existente e recomendamos a
experiência para outras empresas, pois acredita-
mos no sucesso dos resultados".

Para Edgar H. Schmitz, Oiretor da KLÜBER,

além dos cuidados fundamentais na contratação,
reciclagem e treinamento constante dos fun-
cionários de segurança, medidas mais ostensivas

devem ser tomadas "Esperamos motivar outras

~/Tamboré
s:
IIBORÉ.

Out Nov Dez

Por volta das 18 horas, do dia 29 de agosto passado,

recebemos um telefonema anônimo, informando que o

Condomínio Edifício Flat L'Etoile estava sendo assaltado

Imediatamente, foram para o local as viaturas 046, 426 e a

moto 313, que ao chegarem, constataram que no 10° andar,

haviam pessoas baleadas que, após averiguação, constatou-

se que se tratava de dois Policiais Civis.

O Corpo de Bombeiros e Resgate Amil foram acionados e

quando chegaram, verificaram que se tratava de duas vítimas

fatais e uma terceira ferida. O ferido foi socorrido e conduzido

ao Hospital das Clínicas.

Oepois de alguns instantes, vários Policiais Civis comparece-

ram ao local, restringindo o acesso ao condomínio.

Neste momento, a segurança foi informada de que o indiví-

duo envolvido no caso, tinha cabelos louros e teria fugido do

local em um veículo Blazer de cor escura.

A segurança de Alphaville declara que, só foi informada do '

fato, através do telefonema anônimo e que, não 58 ia da ação, '"

dos Policiais Civis, no ocorrido

empresas ase unirem no fator segurança". Edgar

comenta sobre as medidas necessárias para
reforçar a segurança nos últimos anos:

"A princípio, solicitamos a SACIE, viaturas que

fizessem a ronda na vizinhança e a instalação de
uma Cabine On Line na Rua São Paulo. Estas
ações melhoraram, porém não foram suficientes

O local é visado em função do conglomerado de
empresas e o número de invasões e roubos de
carga preocupa".

"Quando a WESTLOCK nos apresentou a idéia,

resolvemos aceitar a parceria que ajuda a reduzir os
custos com aparatos de segurança e viabiliza novos
investimentos preventivos", conclui o Sr.Edgar.

1__ -
Ocorrência, Ocorrência, Ocorrência
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Por dentro

i-----------------------------------------

Av. TlKlJnare - Jubran (ANTES)

Entre Alphaville e Tamboré
fica o Centro Empresarial

Jubran. Nesta área, não existe
uma sociedade como as

sociedades Alphavilles e o lixo, na
Av Tucunaré, atrás do Residencial

Zero começou a incomodar os
vizinhos e visitantes.

Quem passava pela avenida, tinha
uma visão assustadora do entulho.

Restos de materiais de construção, latas, sacos,
papéiSe pasmem, sofásl

A Secretaria Municipal de
Saúdee a SecretariaMunicipal de
Meio Ambiente de Barueri
deram iníCio à primeira oficina
"Reciclaré saúde".

Com a participação de
aproximadamente 300 pessoas,

entre técnicos em meio ambiente, estu-
dantes, profissionais de saúde, funcionários munici-

pais, educadores, representantes da comunidade, com
o objetivo de combater o lixo e conscientizar a popu-
lação sobre a necessidade de preservação do meio
ambiente e da saúde.

Em agosto passado, a Secretaria= de Meio
Ambiente iniciou um projeto piloto de coleta seletiva

AV.TlKlJnare - Jubran (DEPOIS)

• •• • • • na Piracema

Quem passa pela Av Piracema, no Centro
EmpresarialJubran em qualquer hora do dia, pode
sentir as sensações de desordem e desconforto,
causados pela total falta de respeito à sinalização,
ao trânsito, a ordem e segurança.

Começando pelos caminhões que realizam
intermináveis manobras para carga e descarga;
param em baixo das placas de Proibida
Estacionar e interrompem o trânsito. Quem
reclama, são os moradores dos residenciaisdo

Tamboré e trabalhadores, obrigados a enfrentar a
situação dlutumamente.

Segundo o Sr LuisM. Salge,conselheiro do Res.

A Prefeitura Municipal responde:

Segundo o prefeito Gilberto Gil Arantes, "a
Secretariade Projeto e Obras realizou um estudo
que visa o levantamento da situação local,
tendo em vista as inúmeras reclamações feitas
pelos moradores do Tamboré".
O projeto foi elaborado e segundo entendi-

mento do Presidente do CONSEG Alphaville/
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s disseram que a noite. caminhões
I'javam no terreno baldio, próximo à

ave °este entulho prejudicando a paisagem e
a saúde das pessoas.

Moradores d0S residenciais e prédiOS próximo ao
local. den \!ID CONSEGAlphaville/Tamboré de
Barue s com o possível avanço da
SItU

As providênoas foram tomadas Imediatamente. O
CONSEGprocurou a equipe de manutenção da Jubran
que removeu o entulho.

do Maria Helena, escolhido para
to.

de fechar o lixão do município,
mplantado um aterro sanitário.

no da pasta, Ricardo S Nemer "Para
s que iniciar o programa de cole-

40% do volume é reciclável",

organização dos catadores em
u vai administrar o lixo coletado
seletivamente.

A Inoa a deverá se estender aos demais bairros,
quando sera necessário uma campanha, junto aos
moradores

Fazenda Tamboré J, "A situação está complicada e
pode piorar. pois além da dificuldade de locomoção,
existe a questão da segurança. No local, a fiscaliza-
ção é precária e os caminhões carregam e descar-
reqar» a qualquer hora do dia, param em qualquer
lugar. mpedem o fluxo de trânsito, o que torna a
região nsegura".

Sem falar do mato que está alto, prejudicando a
idenoficação das pessoas. A noite, ainda há a
redução de 30% da iluminação em função do
racionamento de energia, e isto agrava a Situação",
comenta ainda o conselheiro.

Tamboré de Barueri, Mário Lopes com o Secretário
de Projetos e Obras, José Tadeu, o início das obras
está previsto parajaneiro/fevereiro de 2003. Até lá,
representantes dos Residenciais e membros da
Secretariade Projetos,estarão adequando o projeto
às necessidades locais.



Estrada da Aldeinha x Rua Ceará
Av Dr Dib Sauaia Neto x Rua São Paulo
Rua São Paulo x Bahla
AI. Tocantins x AI. Rio Negro
AI. Rio Negro, 400
AI. Tocantins x AI. Juruá
AI. Xingu x Av Dr Dib Sauaia Neto
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 Residencial 02
Rotatória Residencial 01
AI. Araguaia x AI. Rio Negro
AI. Rio Negro x Calçadão
AI. Mamoré x AI. Grajaú
AI. Grajaú x Calçadão
AI. Grajaú, 321
AI. Grajaú x AI. Araguaia
Praça Oiapoque
AI. Mamoré x Itapecuru
AI. Itapecuru, 473
AI. Itapecuru, 2 14
AI. Itapecuru x AI. Araguaia
AI. Amazonas X Oiapoque
AI. Mamoré, I 09

www.estradas.com.br
Informações sobre:
turismo, lazer,
condições de tráfego,
além de dicas para
viagem.

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

Bombeiros

Centro Comercial Alphaville - Segurança

Delegacia de Polícia Civil de Barueri

Demutran

Guarda Civil Municipal de Barueri

Polícia Militar (Alphaville)

Polícia Militar (Tamboré)

Polícia Rodoviária

Sacie Segurança

Socet

Shopping Tamboré

Soe. Faz, Tamboré Residencial Um

Soe. Alphaville Hes. Zero

Soe. Alphaville Res. Um

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

www.procon.sp.gov.br/cartconsumoEnergia.htm
Informa sobreo Programa Emergencial de Redução do
Consumo de Energia Elétrica

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

www.viaoeste.com.br
Informa sobre as rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco.

www.emprego.sp.gov.br
Informações sobre programas de desenvolvimento social,
dicas de cursos e vagas.
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o Alerta Geral poderá ser
acionado em qualquer um

destes telefones:

193 e 4195-0929/30

4191-2154

4198-5974/41988077/3205

4194-2100

1532 e 4198-8077/3205

190 - 4191-1270

190 - 4191-4928

4198-4366
4191-2300

4195-6111

4689-6500

4191-3067

4195-6584
4191-1921



CD Andrômeda x Alphaville
® Saída para Interior
® Saída para Capital
13) Araguaia x Tamboré
® Colégio Mackenzie
® Ceci - Jardim Imperialo Araguaia - Jardim Mutinga
® Shopping Tamboré U~~~.
® Ponte Carapicuiba
@ Supervisão e Apoio

Entidades Participantes
do Convênio

Guarda Civil Municipal
SACIE
Cond. Centro Com. Alphaville
SOCET
SAR ZERO
SAR 1
SRFT 1
18 do Forte
Alphaville Conde 1 e 2
Mackenzie
Shopping Tamboré


