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TV Record visita a Central de
Controle Operacional da AREA
No dia 4 de setembro a AREA recebeu a visita da reportagem da TV
Record - Rio de Janeiro que veio conhecer o trabalho efetuado pelo sistema de CFTV a partir da Central de
Controle de Operações da Associação.
O Repórter Vinícius Dômola e o
Cinegrafista Jean Ribeiro chegaram às
instalações do departamento de segurança da AREA por volta das 11
horas quando iniciaram a visita e puderam gravar entrevista com os representantes da AREA, Leonardo Rodri-

gues da Cunha, Gerente Geral e
Joaquim Domingues Filho, Gerente de
Segurança.
Diante da Central de Controle de
Operações foi possível visualizar todo o
sistema de operação das câmeras e
observar o processo de comunicação
via rádio com as equipes externas.
A equipe conheceu os bastidores
da rotina de trabalho do departamento,
que atua em parceria com a Guarda
Civil Municipal de Barueri, Polícia Militar,
Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

Da esq. para dir. Joaquim Domingues,
Gerente de Segurança da AREA e Vinícius
Dômola, Repórter da TV Record

O Gerente de Segurança, Joaquim
Domingues salientou que todo o
processo de gravação de imagens é
absolutamente sigiloso, e somente cedido para investigações policiais.
A Central de Controle de Ope
rações da AREA está localizada à
Alameda Surubiju, 1861 – Centro Em
presarial Alphaville – Barueri/SP.

“LEI ANTIFUMO” e seus desdobramentos
Em 07 de agosto de 2009 entrou
em vigor a lei Antifumo,
regulamentada
pelo Decreto Estadual nº
54.311/2009, que proíbe o consumo
de cigarros, cigarrilhas, charutos,
cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno em recintos de uso co-

letivo, públicos ou privados, além de
exigir a aquisição e afixação de placas
indicativas da proibição e a aquisição e
distribuição gratuita de formulários
para denúncias de infrações, bem
como transfere ao empresário o poder
de polícia estadual, em todo o território
do Estado de São Paulo.
Quanto a fiscalização do cumpri-

Eleita a nova Diretoria da AREA
A nova Diretoria Executiva da AREA – Associação
Residencial e Empresarial de Alphaville eleita em 03 de
agosto passado, tem mandato previsto até 2011, é
composta por:

Presidente - Paulo César de Lemos;
VicePresidente - Neuman Storto;
Diretor Secretário - Gustavo Godet Tomas;
Diretor Financeiro - José Damião Bueno Lycarião;
Diretor de Segurança - Geraldo José Michelotti;
Diretor Técnico - Adolpho Yutaka Sato.
SITES

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

AREA – Departamento de Segurança
Assoc. Residencial Alphaville Zero
Assoc. Residencial Alphaville Um
Assoc. Residencial Alphaville Dois
Assoc. Fazenda Tamboré Res. 1
Centro Com. Alphaville – Depto. Segurança
Conselho Tutelar
Corpo de Bombeiros
Emergência
Defesa Civil
Guarda Civil Municipal
2º Distrito Policial
Policia Militar – 20º BPM/M
Emergência
Delegacia de Defesa da Mulher
Setor de Investigações Gerais
Shopping Tamboré
Socet - Depto. Segurança
Alpha Conde I
DISQUE DENÚNCIA – Sigilo Absoluto

mento da referida lei, fica a cargo dos
órgãos estaduais de vigilância sanitária e aos de defesa do consumidor.
Entretanto, a lei possibilita a qualquer
pessoa relatar o descumprimento da
lei ao órgão de vigilância sanitária e
esse relato será suficiente para instaurar o procedimento administrativo
contra o estabelecimento.

4191-2300
4191-3191
4191-1921
2191-5700
4191-3067
4196-6555
4198-5344
4198-6202
193
199
153
4193-6610
4198-3300
190
4198-3145
4198-6358
2166-9700
4195-6111
4195-1683
181

www.saopaulo.sp.gov.br/linha/sec-segpubl.html
Informações gerais sobre a polícia 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 prestação de serviço 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).
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O melhor caminho é a

PREVENÇÃO!
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EDITORIAL
O crescimento de
Alphaville e Tamboré visto
rotineiramente, nos leva
a crer que os bairros
se tornaram verdadeiras
cidades.
E portanto cresce a
necessidade de englobar
as ações junto à comu
nidade e aos órgãos de
segurança.
O fortalecimento de parcerias que
podem e devem surtir efeito contra as
ações de marginais, que insistem em fazer
parte dos nossos dias, é urgente e prio
ritário.
Todos os nossos esforços em busca
do avanço tecnológico, do desenvolvi
mento de melhores negócios, de mais es
paço etc, dão lugar às situações de risco
e à exposição.
Os bairros crescem, se desenvolvem
e os recursos em segurança pública, se
gurança privada e ações sociais devem
acompanhar o processo.
Por mais difícil que se torna a con
vivência e a tranquilidade é preciso en
contrar formas eficazes para se manter o
controle.
São vários fatores como trânsito lento,
falta de respeito às leis e normas de se
gurança, grande circulação de pessoas e
outros que acabam transformando a pai
sagem que um dia consideramos ideal.
Precisamos incluir em nosso cotidiano
doses de envolvimento, colaboração, per
severança, paciência, dedicação e ações
próativas.
As empresas podem investir em moni
toramento nas portarias, áreas internas e
acesso, treinamento e especialização de
pessoal, além de cultivar uma visão atual
da importância do setor de segurança
para as empresas e seus funcionários.
A segurança pública precisa de mais
investimentos, infraestrutura, viaturas e
maior efetivo.
A comunidade pode e deve adotar
ações preventivas evitando as situações
vulneráveis, afinal a insegurança está pre
sente no mundo e não apenas em Alpha
ville e Tamboré.
Luiz H. Mendes Salge
Presidente
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Síntese das reuniões
destaca queda nos furtos
de veículos
Nos dias 29/7 e 26/8, as reuniões
do CONSEG destacaram resultados
positivos na região. Após um aumento dos índices em abril, maio e
junho, os furtos de veículos caíram
pela metade em julho. “Acredito que a
queda se deu à adoção de uma postura mais ostensiva da Polícia Militar,
com o apoio da GCMB”, afirmou o
comandante da 5ª CIA, Cap. PM
César Terra. Em contrapartida, foram
registrados no município 60 roubos
de carros em julho, 17 a mais do que
no mês anterior.
Segundo Terra, para inibir os assaltos nas saídas de agências bancárias foi feito um trabalho de
orientação e reorganização da entrada e do estacionamento da agência do Banco Itaú na Al. Rio Negro,
com bons resultados. Já a AREA instalará uma câmera em frente ao
Banco. Para alertar a comunidade, o
CONSEG, a Polícia Militar e o jornal
Folha de Alphaville fizeram uma
matéria sobre os cuidados nas saídas
das agências. Além disso, dois motociclistas que atuavam nas saidinhas
de Bancos foram presos.
O gerente geral da AREA,
Leonardo R. Cunha, questionou a
possibilidade da criação de uma seccional para Barueri. O presidente do
CONSEG, Luiz Humberto Salge,
destacou que o Conselho vem solicitando aumento de efetivo para o 2º
D.P. e plantão 24 horas. Segundo o
delegado titular da Delegacia de

O CONSEG NOTÍCIAS é uma publicação oficial
do Conselho Comunitário de Segurança Barueri
Alphaville / Tamboré.
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Reunião ordinária

Da esq. para dir. Cap. PM Terra, Sup.
GCMB Rui, Pres. Conseg Salge, Dr. Francisco 2º D.P e Dir. Oper Demutran Bulhões

Barueri, Dr. Roberto Krasovic, os
índices de delitos estão mais baixos
este ano, em comparação a 2008. “A
criminalidade está sob controle, visto
o crescimento populacional, incluindo
o público flutuante”, completou.
Porém, Krasovic ressaltou que a atual
demanda requer maior efetivo, entre
outras ações.
A campanha de trânsito, o POE –
Programa de Operações Emergenciais, o Alerta Geral (CONSEG e Via
Oeste), as obras da Al. Rio Negro e a
melhoria da iluminação também
foram destaque nas reuniões.

Em setembro, a Secretaria dos
Assuntos de Segurança de Barueri
deu continuidade à sua ação preventiva contra assaltos nas saídas das
agências bancárias. Na segundafeira, 31, a Guarda Municipal de
Barueri distribuiu panfletos com dicas
de como o cidadão pode se prevenir
contra a ação de marginais nas ruas
durante o dia, especialmente nas
datas próximas ao pagamento de
salários e benefícios.
Os guardas municipais ficaram em
pontos estratégicos e próximos a
agências bancárias, orientando e auxiliando a população. Um dos pontos
escolhidos foi a rua Campos Sales,
que concentra muitos Bancos. Foram

distribuídos cerca de mil panfletos,
com algumas dicas - como “evite ir às
agências nos horários de pico” e “procure deixar seu veículo no estacionamento do Banco ou em local
próximo”.
O ajudante geral João Batista, 65
anos, aprovou a iniciativa da Guarda
Municipal de Barueri, e declarou: “estava demorando para que uma iniciativa como essa acontecesse aqui”.
A funcionária pública Edileuza
Batista Figueiredo também gostou
da ação preventiva da Secretaria dos
Assuntos de Segurança. “É uma
grande ideia da Guarda Municipal
desenvolver esse tipo de campanha”, disse.

Foto: Flávio Costa

Guarda Municipal de Barueri faz
trabalho de prevenção contra assaltos

Guarda Municipal orientando e entregando
panfletos à população na rua Campos Salles

Dia de prevenção às drogas é
lembrado com palestras e atividades

Comad na Semana antidrogas

O dia 1º de setembro, instituído por
lei como o “Dia Municipal de Prevenção ao Uso de Álcool e Outras Drogas”, é lembrado todos os anos na
cidade com palestras e outras atividades de prevenção, realizadas durante a primeira semana do mês. O
Comad (Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas), de Barueri, organiza a “Semana Municipal Antidrogas”
com uma programação que procurou
conscientizar e mobilizar a população
sobre o assunto.
No dia 31 de agosto, a psicóloga
do Comad-Barueri, Karina Lima, ministrou palestra no auditório do CAP

(Secretaria da Educação) para mais de
570 bolsistas do Proad (Programa de
Auxílio ao Desempregado), sobre os
malefícios do tabagismo. No mesmo
dia foi lançado o projeto “Protegendo e
Dignificando a Vida”, em parceria com
o Rotary Club Alphaville, cujo objetivo é
qualificar profissionais das áreas de
saúde, educação e segurança, para
diagnosticar e dar o encaminhamento
correto dos casos de violência contra
crianças e adolescentes.
No dia 1º de setembro aconteceu,
com o apoio da Sociedade Bíblica do
Brasil, o “V Fórum Municipal de Prevenção ao Uso Indevido de Álcool e
Outras Drogas”, no Centro de Eventos,
com o tema “Fé na Prevenção.” Cerca
de 250 pessoas ligadas a entidades
que trabalham no tratamento e prevenção às drogas, ouviram atentamente as maiores autoridades sobre o
assunto. O Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência), da Polícia Militar de São Paulo,
participou da ação.

Outras atividades foram: pela Secretaria de Cultura e Turismo que realizou em 3 de setembro, o projeto GX
Brasil, desenvolvido pela Associação
Internacional Cultural que visa conscientizar os jovens por intermédio da cultura “hip hop” e dos esportes radicais.
O Comad organizou no Cepac (Associação para Proteção das Crianças
e Adolescentes), do Parque Imperial,
uma palestra para os pais e as crianças
do Projeto Bairro-Escola, com o autor
do livro: “Quem Ama Protege”, de Miguel Adailton, desenvolvendo o tema:
como educar seu filho longe das drogas. O encontro ocorreu na rua Martin
Afonso de Souza, 72, Parque Imperial.
No dia 5 de setembro o encerramento da “Semana” ocorreu com o
show “Independência com Cristo”, no
estacionamento do Ginásio José Corrêa, com atividade promovida pela Ong
GX Brasil, de Curitiba, que utiliza os esportes radicais como ferramenta contra o uso de drogas.
Fonte: Comunicação de Barueri
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Secretário de Assuntos de Segurança fala sobre o
trânsito em Alphaville e reforça medidas preventivas
O Secretário dos Assuntos de Segurança de Barueri, coronel Edson
Santos da Silva, falou sobre as medidas que estão sendo adotadas pela
Prefeitura para o trânsito na região de
Alphaville.
Ele avaliou o reflexo do trânsito em
relação aos dias mais chuvosos, e
falou da contratação de novos agentes
para fiscalizar o tráfego. O secretário
também citou ainda as obras de infraestrutura viária em execução no
bairro, mais o projeto de monitoramento por câmeras, como ações da
Prefeitura visando também melhorar o
trânsito em Alphaville.
Chuvas
“Nos dias específicos de chuva
muito forte, há um acúmulo considerável de água na alameda Rio
Negro, que é o acesso à rodovia
Castello Branco. O mesmo acontece
na avenida Piracema, no Tamboré,
que também dá acesso à rodovia, e
isso sempre acaba dificultando as
condições de trânsito, apesar de sempre destacarmos agentes de trânsito
para orientar o tráfego nestes locais.
Isso acontece sempre nos horários de
pico, em função de a maioria dos trabalhadores de Alphaville e Tamboré
morarem em outras cidades. Além
disso, a avenida Piracema acaba
servindo também como rota principal
de entrada e saída de Santana de Par-

naíba, em especial para os carros que
vêm da avenida Marcos Penteado,
onde há grande concentração empresarial. Fatores corriqueiros também
ocasionam trânsito mais complicado,
como aconteceu em um dos dias
mais chuvosos nas últimas semanas,
quando houve a queda de um fio de
alta tensão em Alphaville. Ou seja, por
mais que o Demutran tenha seu
planejamento operacional, o bom andamento do trânsito depende também de fatores que não estão no
nosso controle direto.”
Agentes de trânsito
“A Prefeitura contratou este ano
120 novos agentes, treinados especialmente para melhor orientar e fiscalizar o trânsito na cidade. Além
disso, a Prefeitura equipou o Demutran
(Departamento Municipal de Trânsito)
com novas viaturas e motos para dar
mais agilidade nos serviços de coordenação de trânsito. Os investimentos
existem, porque a Prefeitura sempre
está atenta às novas demandas, e não
é diferente com o trânsito”.
Monitoramento
“Outra grande ação em andamento é a implementação do monitoramento por câmeras em toda a
cidade, o que auxiliará em muito na fiscalização do trânsito. No total, em
todo o município, serão mais de 300
câmeras monitorando as condições

de trânsito e propiciando, assim, respostas operacionais mais rápidas do
Demutran.”

Coronel Edson Santos da Silva
falando sobre o trânsito

Infraestrutura
“Há também as obras de infraestrutura viária que estão em andamento e outras que estão sendo
projetadas para melhorar a fluidez do
tráfego em Alphaville e Tamboré. Um
exemplo é a galeria subterrânea na
alameda Rio Negro, que eliminará a
travessia de pedestres no local. As
duas passarelas, uma na alameda Rio
Negro com a Tocantins e a outra na
avenida Piracema, têm o objetivo de
dar segurança ao pedestre, mas indiretamente acaba ajudando também o
trânsito, na medida em que elimina
mais travessias de pedestres nas vias.
Também já está em projeto a extensão
da alameda Tucunaré, que pode gerar
um novo acesso à rodovia Castello
Branco.”

Demutran  Departamento
Municipal de Trânsito

De acordo com a lei 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro), o Demutran fiscaliza o trânsito na cidade
de Barueri, atende a ocorrências de
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acidente de trânsito, orienta e fiscaliza
os eventos e obras em via pública,
elabora projetos para educação no
trânsito e administra o lançamento de
dados da frota do município, defesa
de autuações (JARI, PRODESP etc.),
contando com uma frota de 18 viaturas e 79 agentes.
Através do Demutran, Barueri tem
se empenhado em atender de forma

rápida e eficiente às necessidades de
controle de trânsito, com objetivo de
proporcionar maior fluidez ao tráfego e
segurança aos usuários, acreditando
que somente a educação e orientação
farão com que os cidadãos adotem
uma postura responsável na convivência diária no trânsito na cidade.
Fonte:Comunicação de Barueri

Visita à Via Oeste/CCR visa parceria no Alerta Geral
A diretoria executiva do CONSEG
Alphaville/Tamboré visitou no dia 08
de setembro passado, as novas instalações da empresa Via Oeste/CCR.
O objetivo da visita foi fortalecer a
parceria que já existe há 8 anos, com
a constante troca de informações, a
realização de campanhas e o atendimento às reivindicações da comunidade – via reuniões do Conseg.
Além de manter a parceria, surge
a possibilidade de integração da empresa ao grupo participante do Alerta
Geral – sistema que congrega todas
as entidades privadas de segurança
da região e a segurança pública para
o imediato atendimento a ocorrências, criado pelo Conseg.
Via rádio, as entidades são alertadas sobre a ocorrência, local e destino de possíveis tentativas de fuga.
Imediatamente, as entidades interagem com a segurança pública,
prestando apoio em comunicação e
mobilização.
Em mais de 70% das ações são
efetuados os flagrantes, averiguações
e até detenções.
A Via Oeste/CCR conta com 60

Central de Operações Via Oeste / CCR

câmeras instaladas no sistema
Castello/Raposo, recebe 1.000 ligações diárias entre elas informações e
solicitações, por meio do 08007015555. Realiza também 500 atendimentos a ocorrências por dia.
Diante do alcance operacional da
concessionária, a parceria junto ao
Alerta Geral torna-se favorável quando as fugas ocorrerem pela Rodovia
Castello Branco ou Rodoanel Mário
Covas.
A ferramenta Alerta Geral pode

ser acionada somente pelas entidades que contam com o sistema –
via rádio.
A comunidade pode ajudar,
quando ao perceber algum tipo de
delito, acionar o 190 (Polícia Militar),
para que as providências adequadas
sejam tomadas.
A nova sede da Via Oeste/CCR
fica localizada à Rodovia Presidente
Castello Branco, km 24 s/n, Alpha
ville, Barueri, SP.

O melhor caminho é a prevenção
Por mais que se discuta o assunto segurança, também uma responsabilidade do cidadão, o melhor
caminho ainda é a prevenção.
Autoridades do país e do mundo
orientam de todas as formas sobre
a necessidade de se manter um
comportamento preventivo.
Estudos comprovam que quando
estamos ‘alertas’, os bandidos não
têm como agir, pois perdem a vulnerabilidade do ‘elemento surpresa’.
Em Alphaville, no Centro Empresarial, até agosto do ano passado, as
estatísticas compiladas pela AREA -

Associação Residencial e Empresarial Alphaville, apontam para uma realidade de 13.500 moradores, 44
prédios residenciais, 5.171 apartamentos, 21 prédios comerciais,
2.325 salas (comércio/escritórios),
206 lojas (comercial/escritórios),
170.000 de população flutuante,
78.000 veículos circulando diariamente, 3.000 empresas e comércio,
distribuídos em 18 km por ruas e
avenidas do bairro. Diante dos dados
a prevenção deixou de ser facultativa, passando a ser prioritária.
Em segurança pública, Alphaville

e Tamboré contam com dois postos
da Polícia Militar, com a circulação
de efetivo e viaturas da Guarda Civil
Municipal de Barueri e a presença da
Polícia Civil, cujo 2º Distrito Policial
está instalado na Alameda Araguaia.
Todos atuando em operações
conjuntas e constantes, incluindo o
apoio de todo o aparato de vigilância
da AREA e SOCET – Sociedade
Centro Empresarial Tamboré.
A ilustração dá algumas dicas
importantes de prevenção no nosso
cotidiano, pontuadas por especialistas em segurança.
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