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EDITORIAL
Reflexão!
Dois anos se passa
ram e neles, vários assun
tos e reuniões foram de
senvolvidos entre a co
munidade e autoridades
policiais.
Foram vinte e duas
reuniões ao longo deste
período, que geraram inú
meras solicitações da comunidade en
caminhadas aos órgãos competentes da
região.
A maioria das solicitações foram
atendidas ou estão – de alguma forma –
sendo implementadas nos bairros de
Alphaville e Tamboré.
A busca por fluidez no trânsito resulta
na petição de estudos e projetos para a
realização de obras e sinalizações, por
parte dos órgãos da Prefeitura Municipal.
A idealização de campanhas de trân
sito em parceria com a Secretaria de
Assuntos de Segurança, almeja a re
dução dos acidentes e uma mudança de
comportamento dos usuários das vias
públicas.
A apresentação de argumentos às
autoridades, vislumbrando uma pre
sença mais efetiva da Polícia Militar, da
Guarda Civil Municipal, do Demutran, da
Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros,
traduz o anseio da comunidade por bair
ros mais tranquilos.
O grupo voluntário do Conseg, re
presentantes da comunidade e autori
dades policiais, exerce e faz ressaltar a
relevância da cidadania pelo desenvolvi
mento.
O desenvolvimento que deve ser ex
tensivo a todas as nossas ações, em
todos os níveis, a qualquer tempo, unir
forças para buscar por uma sociedade
mais forte.
No trabalho do Conseg não há es
paço para o individualismo, para a de
sagregação, pois o Conseg está pro
tegido estatutariamente pela igualdade.
Luiz Humberto Mendes Salge
Presidente
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Eleições Conseg Alphaville/Tamboré
Há 12 anos, o CONSEG
– Conselho Comunitário de
Segurança Alphaville/Tamboré elege bienalmente sua
diretoria executiva.
A composição da diretoria é feita por membros
natos, representantes da
Polícia Militar e da Polícia
Civil, e membros participantes, representantes da
comunidade.
As diretorias norteiam às reuniões do Conseg que buscam pela
parceria e integração da comunidade, junto aos órgãos de Segurança Pública, Administração Pública e Associação de Empresas e
moradores organizados.
O grupo de, aproximadamente
40 pessoas, se reúne mensalmente
para analisar as condições gerais de

Membros Natos:
Capitão PM da 5ª CIA do 20º BPM/M, César Augusto SampaioTerra.
Del. Titular do 2º D.P. de Alphaville, Francisco José Alves Cardoso.
Diretoria Executiva:
Presidente – Luiz Humberto Mendes Salge
Vice-Presidente – Evaldo Braun
Diretor Social e de Assuntos Comunitários – Nílvio André Tarricone
1º Secretário – Geraldo José Michelotti
2º Secretário – Enzo Scalzi
Conselho Fiscal:
1º Conselheiro Fiscal – Leonardo Rodrigues da Cunha
2º Conselheiro Fiscal - Lázaro Arquimedes
3º Conselheiro Fiscal – Wolfgang Fleischmann
Conselho de Ética:
1º Conselheiro de Ética – Celso Rodrigues Silva
2º Conselheiro de Ética – Joaquim Domingues
3º Conselheiro de Ética – Wilson Luiz Xavier Fisher
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segurança dos bairros, avaliar as estatísticas, os índices de ocorrências
e buscar soluções estratégicas para
combater e coibir o avanço da criminalidade na região.
Em 27 de maio, representantes
da comunidade de Alphaville e Tamboré estiveram reunidos para eleger
a diretoria que atuará até maio de
2011, conforme segue:

Novo delegado para o 2º Distrito
Policial instalado em Alphaville
No início de maio passado, veio
para o 2º D.P instalado em Alphaville
o delegado titular, Dr. Francisco José
Alves Cardoso.
Com larga experiência em delegacias de São Paulo o atual delegado
assume o D.P acreditando na importância das parcerias entre os
órgãos de segurança pública e sociedades organizadas, assim como é
em Barueri.

“Temos planejado algumas ações
em conjunto com a Polícia Militar com
foco nos furtos de veículos e nos condutores de motos com garupas”, declarou o Dr. Francisco na reunião de
maio do Conseg Alphaville/Tamboré.
Em Alphaville o Distrito atua em
uma área com público fixo e flutuante
de aproximadamente 220 mil pessoas. Segundo ele, são realizados 10
Boletins de Ocorrência por dia e o

ideal seria que as investigações iniciassem imediatamente.
O 2º D.P de Alphaville está insta
lado à Alameda Araguaia, 821 – Cen
tro Empresarial Alphaville – Barueri/SP
– Telefone 41952725.

SOCET elege nova diretoria
A Sociedade Centro Empresarial
Tamboré, gerenciada por Oswaldo
Silva e fundada no Tamboré desde
1988, elegeu mais uma diretoria que
atuará durante o período de março de
2009 a março de 2010.
A diretoria eleita é composta pelo
Presidente Venício Clóvis Bastos

Coelho, da Dorma Sistema de Controle para Portas Ltda; Vice-Presidente Benedito Aparecido Mioni, da
Tamboré Mármores e Granitos Ltda;
Secretário Nelson dos Santos Ortega,
da Ryo Veículos Ltda; Dir. Financeiro
Edson Luis de Holanda, da Toshiba
Medical do Brasil Ltda; Diretor Téc-

nico Paulo Roberto Gianesi, da Nylok
Tecnologia em Fixação Ltda e o Diretor de Segurança José Antonio Neto,
da Impal Internacional e Part. Ltda.
A SOCET está localizada à Av.
Ceci, 651 – Tamboré  06460120 
Barueri  SP  Telefone 55 11 4195
0626, site: www.socet.com.br.

Os omissos também são responsáveis

Diga não às drogas!
É comum preferir a omissão dos
problemas relacionados às drogas a
avaliar os terríveis resultados que as
drogas ocasionam.
Diariamente cresce as chances
de alguém ligado a família, amigos ou
colegas de trabalho estar envolvido
com algum tipo de droga.
A droga se transformou em uma
indústria, com marketing e técnicas
sofisticadas de ação e produção.
Os jovens são os mais afetados,
pela curiosidade, inexperiência e formação de grupos vulneráveis. Ele já
não precisa procurar pelo tóxico - o
tóxico chega até ele esteja onde estiver independentemente de classe
social, cultura ou formação. O tóxico

é oferecido como produto de consumo que enriquece grupos poderosos e profissionais do tráfico.
O resultado é um saldo de milhares de dependentes químicos e viciados entre os consumidores – as
únicas vítimas reais dessa rendosa
indústria.
Dizem os especialistas que só há
vício e tráfico porque a maioria das
pessoas se omite com relação ao
problema, por medo ou indiferença.
Como dizer NÃO às drogas?
Diga não obrigado, eu não bebo,
não fumo, não gosto de drogas ou
coisa do tipo.
Afaste-se de quem consome ma-

conha, crack, e outros tipos de drogas;
Frequente lugares saudáveis
aonde as pessoas não consumam
drogas ou não deixe se levar pelos
grupos.
Não caia nos apelos negativos
daqueles que desejam inserí-lo no
mundo das drogas.
E por último, tenha uma atitude
firme contra os vícios, não se deixe
levar.
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Sugestões da comunidade são atendidas
Nas reuniões de 25 de fevereiro e
25 de março passado, a 5ª CIA do 20º
BPM/M, o 2º D.P. informaram sobre o
aumento nos furtos de veículos. O comandante da 5ª CIA, Cap. César A. S.
Terra afirmou que a maioria dos furtos
é de veículos da marca GOL.

Membros participantes

Em março a 5ª CIA do 20º BPM/M
destacou o registro de dezessete furtos de veículos também da marca
GOL.
O Supervisor da Guarda Civil Municipal de Barueri, Rui Soares dos
Santos afirmou que eles, as Polícias
Militar e Civil, estão operando com vistas nos furtos de veículos nos bairros
de Alphaville e Tamboré.
A Associação Residencial e Empresarial de Alphaville registrou em
março, uma invasão seguida de furto
a um posto da Prefeitura de Santana
de Parnaíba. A Sociedade Centro Empresarial Tamboré registrou um roubo
de dois mil e cem reais do funcionário
de uma empresa no Tamboré. Ele foi
abordado por ladrões ao retornar de
uma agência bancária. O Gerente da
SOCET, Oswaldo Silva Informou ainda
o registro de um acidente de trânsito
com vítima naquela região.
O representante da Prefeitura de
Barueri, o Engenheiro Antônio Juvenal, confirmou que a previsão de entrega da passarela da Alameda Rio
Negro é para julho, assim como a da
Avenida Piracema no Tamboré. Segundo ele, ambas dependem de
acertos junto à SABESP. Quanto à
passagem subterrânea, localizada à
Alameda Rio Negro a previsão de en4
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trega é para julho.
Tendo em vista as necessidades
de revisão geral das condições de
sinalização de estacionamentos e
outros, o Diretor Operacional do DEMUTRAN, Sr. Cícero Bulhões apresentou a nova equipe de vistoria
técnica do DEMUTRAN que avaliará
toda a situação de sinalização dos
bairros de Alphaville e Tamboré.
A Sra. Léa Carvalho solicitou a
colocação de gradil em volta da Praça
Oiapoque para evitar a perturbação
do sossego que ocorre todas as
noites em volta da praça. Segundo
ela, são constantes os casos de
jovens que permanecem por toda a
madrugada bebendo e ouvindo
música alta, dentro e fora dos carros
estacionados no entorno da praça.
“Eles fazem muito barulho e ouvem

sossego”, afirmou o Supervisor da
GCMB, Rui Soares e demais autoridades policiais.
A moradora Léa pediu ainda, a
melhoria na iluminação de ruas e
alamedas de Alphaville. “O bairro está
muito escuro e perigoso, em virtude
da arborização, então é preciso mudar
esta situação”, finalizou.
Do 18º GB, o Tenente PM Helder
de Oliveira informou o atendimento de
200 ocorrências, 440 salvamentos,
1.300 resgates e 450 visitas técnicas,
palestras etc. Ele reclamou da dificuldade de acesso em alguns Residenciais, “Eles exigem identificação do
Bombeiro”, ressaltou. O presidente
Salge ressaltou que as viaturas da
Polícia Civil e Militar, Resgates e
Guarda Civil Municipal tenham seus
acessos agilizados nas portarias dos

Léa Carvalho

música extremamente alta. Por várias
vezes acionamos a vigilância da AREA
e a Guarda Civil Municipal, que atende
imediatamente. Mas, é só a viatura ir
embora e o barulho recomeça”, desabafou.
O Sr. Leonardo Cunha, Gerente
Geral da AREA disse que solicitará o
aumento do patrulhamento feito pela
Polícia Militar na praça para tentar
coibir a permanência dos perturbadores.
Porém para resolver o caso, segundo a Polícia Militar, Polícia Civil e a
Guarda Civil Municipal é preciso
chamar a polícia, fazer a denúncia dos
perturbadores e seguir para o Distrito
Policial mais próximo para lavrar o boletim de ocorrência. Mas todos os envolvidos deverão ser encaminhados
ao D.P. “Só assim poderá ser caracterizado o delito de perturbação de

residenciais, devido à urgência.
Nas reuniões de 29 de abril e 27
de maio os assuntos tratados foram o
registro de roubo efetuado em um
posto de abastecimento, roubos, furtos de veículos e roubo de carga,
compilados pela 5ª CIA do 20º
BPM/M.
Segundo o Delegado do 2º D.P.
Dr. Francisco José foram registrados
furtos de veículos e roubos praticados
por ocupantes de motos. “Os casos
estão sob investigação”.
A AREA registrou onze furtos de
veículos no Centro Empresarial Alphaville, cinco acidentes de trânsito
com vítima e 27 sem. Três roubos e
três tentativas de roubos, um estelionato, duas depredações e uma extorsão feita através de ligação
telefônica, simulando um sequestro.

O Gerente da SOCET, Oswaldo
Silva informou sobre o furto de uma
moto e o roubo de um celular.
O Gerente de Segurança do Condomínio Centro Comercial de Alphaville, João Gimenes, falou sobre
alguns arrombamentos a salas
comerciais, que estão sob investigação policial.
No Instituto Mackenzie, o Encarregado de Segurança, Jarbas Santos,
disse que houve um sequestro relâmpago de uma aluna. Segundo ele, os
meliantes utilizaram o veículo para furtar um posto de abastecimento.
Nas proximidades da C&A, na
Avenida Piracema, houve o registro de
quatro roubos, dois furtos de veículos
e a tentativa de assalto a um carro de
empresa terceirizada da C&A, conforme declaração de Valdir Tavares,
Supervisor de Segurança da empresa.
Na empresa Atlas Copco houve
um assalto à unidade da Avenida Ceci
e uma tentativa na unidade da
Alameda Araguaia. Segundo Dejaime
Teixeira, Gerente de Segurança da
empresa, os meliantes utilizavam uniformes de uma empresa que presta
serviços a Atlas Copco.
O Presidente Luiz Salge alertou
para a necessidade de aprimoramento dos sistemas de segurança
das empresas instaladas na região do
Jubran. “Por várias vezes o Conseg

tentou criar uma associação nos Leonardo Cunha atentou para o conmoldes da SOCET e da AREA trole de saída dos veículos que circunaquela região, contando com a lam pelos residenciais. O Delegado
dedicação e participação das empre- Krasovic alertou para a necessidade
sas lá instaladas, porém os resultados de controle de identificação e fichas,
incluindo a dos visitantes, prestadores
não foram favoráveis”, lamentou.
O Delegado Dr. Roberto Krasovic de serviço e trabalhadores dos resisalientou que todas as ocorrências denciais. “Caso ocorra algum fato é
devem ser comunicadas ao 2º D.P. ou possível chegar mais rápido ao resultado das investigações”,
a Delegacia de
completou. O Sr. Leonardo
Barueri para o
lembrou que na maioria das
conhecimento da
ocorrências internas nos
Polícia. “A particiresidenciais, as informações
pação das Polípassadas aos meliantes
cias, junto ao
partem de alguém que coConseg se dá jusnhece a intimidade da casa.
tamente para diO Presidente do Residennamizar e comcial Um e Conselheiro de
partilhar a comuÉtica do Conseg, Sr. Wilson
nicação de fatos e
Roberto
Krasovic
Dr.
Luis Xavier Fisher afirmou
de todos os movique todas as informações já
mentos que ocorrem na região. A Polícia não dispensa estão com a Polícia Civil que investiga
nenhuma informação”, disse o Dr. o caso.
Krasovic. O Presidente Salge ressaltou a importância das entidades e emAs reuniões do Conseg acontepresas se integrarem aos órgãos de
cem todas as últimas quartas-feiras
segurança pública para que haja um
do mês, às 18 horas, na sede da AREA
trabalho preventivo.
– Associação Residencial e EmpreO Gerente de Segurança do Resisarial de Alphaville – Mezanino – Lodencial Um, Orlando Fernandes narcalizada a Praça Oiapoque, 333 –
rou um assalto cometido no interior do
Centro Empresarial Alphaville –
residencial por um meliante que,
Barueri / SP. Telefone 4133-2979.
segundo ele, pela forma de agir
conhecia os costumes da casa. O Sr.

As
cem
feir
hor
Cen

Sinalização de estacionamento adequada
O morador, Síndico e Diretor de
Assuntos Sociais e Comunitários do
Conseg, Nílvio André Tarricone,
ressaltou que ao observar a ação dos
agentes de trânsito do Demutran,
verificou que eles em muitos casos,
autuam veículos estacionados em locais onde não há a devida regulamentação vertical.
Tarricone advertiu aos agentes
quanto à irregularidade, porém não
obteve nenhuma atenção deles. “Alguns veículos autuados estavam a
mais de 40 metros de distância da
faixa amarela no solo”, pedindo
providências junto ao DEMUTRAN.
Segundo o Diretor Operacional do

DEMUTRAN, Sr. Cícero Bulhões são
realizadas reuniões periódicas com os
agentes de trânsito passando orientações com foco no atendimento eficaz à comunidade.
Ele disponibilizou os contatos da
Coordenadoria de Trânsito para possíveis reclamações quanto à atuação
dos agentes de trânsito: coordenadoriadetransito@barueri.sp.gov.br.
O Sr. Tarricone solicitou também a
correção na sinalização de estacionamento em Alphaville, identificação
para os pontos de táxi, remoção de
lombadas dos locais aonde não são
comprovados os acidentes de trânsito e a sugestão de nova pavimen-

tação em Alphaville e Tamboré,
adaptada ao aumento do fluxo de
veículos. “A pavimentação está inadequada e a Prefeitura deveria fazer
uma adaptação, conforme a realidade
do fluxo de veículos atual”, destacou.
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Nos casos de acidentes de trânsito
siga os procedimentos adequados
Sem vítimas:
Retire os veículos da via (imediatamente) ou sinalize o local.
Registre a ocorrência, preferencialmente acompanhado da outra parte envolvida, na Cia, Batalhão ou Base Comunitária da Polícia Militar mais próxima
do local, de seu trabalho ou de sua casa.
Evite discussões, anote nome, RG
e CNH e/ou (marca/modelo, cor e
placa) do veículo e registre o Boletim
de Ocorrência. Não há a obrigatoriedade do comparecimento simultâneo.
A confecção do B.O deve ser rea-

lizada o mais rápido possível, e de
preferência com as partes envolvidas
presentes. Caso os veículos não se locomovam: Ligue 190 (Polícia Militar).
Observe:
Registre todos os detalhes com relação ao acidente, como horário, local
exatos, com referências, condições da
via, sinalizações locais, etc. Procure
identificar pessoas que tenham testemunhado o fato. Estes são os caminhos
legais para a resolução do problema.
Caso tenha vítimas:
Acione o socorro especializado,
193 (Bombeiros), transmitindo: local

exato, tipo de acidente e o número de
vítimas e suas condições. Sinalize e
isole o local com os meios disponíveis,
para evitar um 2º acidente.
Acione o 190 (Polícia Militar).
Não mexa ou transporte a vítima, exceto quando for necessário para a
manutenção de sua vida e com
equipamentos para sua necessária
imobilização.
Um transporte inadequado pode
ocasionar uma lesão mais grave do
que a vítima já tinha em decorrência do
acidente.

Fonte: www.polmil.sp.gov.br

Policiais militares na luta pela prevenção
Uma das melhores formas de
trabalhar a prevenção é somando
criatividade com força de vontade.
É o que faz o grupo de teatro ‘De
bem com a vida’ formado por Policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar
Metropolitano.
O grupo desenvolveu a peça
“Uma vida em risco” e encena pelos
vários cantos do Estado.
A peça que é dirigida pelo Soldado PM Barros, aborda os riscos do
envolvimento e o uso abusivo e indevido das drogas, as facilidades de se
entrar no mundo das drogas e a dificuldade e o sofrimento para sair.
Acompanhando um dia de ensaio

do grupo, foi possível perceber o grau
de envolvimento e responsabilidade
de cada componente. São Policiais
que se dedicam ao mesmo tempo a
rotina policial e a doação voluntária às
comunidades que sofrem com a
problemática das drogas.
O projeto criado pelo 20º BPM/M
tem por objetivo divulgar o comportamento preventivo e conscientizar
contra o uso indevido das drogas,
junto aos jovens de todas as classes
sociais.
No dia 19 de junho passado, o
grupo se apresentou no Auditório Alphaville, localizado no Condomínio
Centro Comercial, e contou com uma

Grupo de bem com a vida

platéia de autoridades civis e militares,
representantes do COMAD – Conselho Municipal Antidrogas, do Conseg – Conselho Comunitário de
Segurança Alphaville/Tamboré, Sociedade Bíblica, Guarda Civil Municipal de Barueri e Polícia Militar.
O 20º BPM/M está localizado à
Rua Caim, 181 – Jardim São Pedro –
Barueri/SP.

JCC realizado pela Polícia Militar
O Soldado PM Lindomar Lima e
a coordenadora Helena de Fátima da
Escola Estadual Prof. José Wilson
Padinha, estiveram presentes à
reunião mensal do Conseg para
apresentar o programa JCC –
Jovens Construindo Cidadania.
O programa está sendo desenvolvido na rede de ensino do município de Barueri, com o objetivo de
orientar preventivamente jovens da
6
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5ª série ginasial até o 3º colegial.
Segundo os representantes, o
JCC é realizado em escolas da
periferia de Barueri e pretende manter os jovens longe do mundo das
drogas.
“A tarefa não é fácil, pois encontramos vários obstáculos, mas vale a
pena lutar”, disse a coordenadora
Helena.

Helena de Fátima e Soldado PM Lindomar

Guarda Civil Municipal de Barueri e o programa
J.C.C. – Jovens Construindo Cidadania
A Guarda Civil Municipal de Barueri
desenvolve o programa J.C.C. –
Jovens Construindo Cidadania, na
rede de ensino do município com
várias inserções do programa.
Ao todo, 12 escolas da rede de
ensino fundamental contam com o
programa J.C.C.
Os temas abordados falam sobre
drogas, violência (prazeres e riscos),
cujo objetivo é:
Discutir sobre os diferentes tipos
de drogas que existem e como eles
são vistos ou usados pela sociedade,
principalmente pelos jovens.
O fechamento do trabalho, junto
aos alunos concluiu que as drogas
fazem parte da vida da maioria dos
homens e mulheres. Assim, é importante refletir sobre as diferentes
pressões sociais e pessoais que
podem levar um jovem a usar drogas
e ter consciência sobre as consequências em nossas comunidades.
Em abril, a Escola Municipal de Ensino Fundamental, Mario Joaquim Escobar de Andrade, localizada no

Parque Viana em Barueri, contou com
a presença de aproximadamente
1300 pessoas, entre alunos, pais, responsáveis e pessoas da comunidade
local.
Segundo a coordenadora do programa, pela GCMB, Tatiana Antonini,
outros eventos de orientação contra
as drogas e a violência estão em andamento nas 12 (doze) escolas a
serem percorridas, que possuem o
programa J.C.C. A estimativa da
coordenadora é de atingir, aproximadamente, 700 pessoas entre
alunos e funcionários das escolas.
Recado às famílias
Lembra o COMAD – Conselho
Municipal Antidroga, que a família é
a mais eficiente defesa contra as
drogas.
”Quando se cresce num ambiente
em que não há diálogo, onde não há
afeto, onde reina a desordem, a desarmonia, onde não existem modelos
adequados, não se terá uma boa

Tatiana Antonini

saúde mental e social”, diz.
Neste momento acontece a oportunidade de surgir o grande inimigo
que é a droga.
“Não é só por não ter diálogo, por
não ter afeto, que os filhos entram
pelos caminhos das drogas. Muitos
outros são os fatores, como a pressão
do grupo, a curiosidade, a contestação, levam para o caminho errado.”
Com diálogo, afeto, troca, respeito, vigilância, educação, tudo fica
mais fácil.
A GCMB está localizada à Rua da
Prata, 565 – Jardim dos Camargos –
Barueri / SP.

Proerd - Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência.
No Instituto Presbiteriano Mackenzie, 60 crianças formaram a 1ª
turma do ano.
O programa foi apresentado aos
alunos pelo Reverendo Didimo, Capelão no Mackenzie que falou sobre
a importância da prevenção nas escolas, alertando a respeito dos riscos
do envolvimento com as drogas.
O programa existe desde 1983
quando foi implantado em Los Angeles – USA lá denominado Drug Abuse
Resistance Education.
As aulas são ministradas por oficiais do 20º Batalhão de Polícia Militar
Metropolitano, que através de palestras e apresentação de filmes educativos elucidam sobre a realidade e os

riscos. As aulas proporcionam interação, informação sobre drogas e
seus efeitos, valores e cidadania.
Os alunos participam formulando
questões e se divertindo com o mascote, “Leão DARE”, apelo e referência comportamental que ganha a
atenção dos alunos, passando a imagem do amigo ideal que não precisa
de drogas para ser feliz.
“É preciso dar esclarecimento às
crianças para que elas avaliem os
riscos”, declarou Didimo.
No dia 22 de maio passado, o 20º
BPM/M e a Prefeitura de Barueri
realizaram a cerimônia de formatura
dos alunos da rede de Ensino Fundamental, participantes do PROERD.

Leão DARE no Mackenzie

O programa, no primeiro trimestre
de 2009, formou 3.080 (três mil e
oitenta) alunos de doze escolas municipais de Barueri.
A cerimônia aconteceu no Ginásio
de Esportes José Correia  Avenida
Guilherme Perereca, S/N  Centro 
Barueri / SP.
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Campanha melhora o respeito no trânsito
A campanha de educação e
conscientização no trânsito, realizada
pela prefeitura de Barueri e Associação Residencial e Empresarial Alphaville colabora para a mudança de
comportamento da comunidade.
Com uma visível alteração no
comportamento dos motoristas e
pedestres é possível perceber que
a campanha está surtindo efeito
positivo.
A ação comprova que é preciso
lembrar aos usuários das vias públicas

de Alphaville e Barueri sobre a necessidade de se manter a educação e o
respeito no trânsito.
Os índices de acidentes de trânsito registrados no mês de junho
foram 10 com vítimas e 18 sem. É
possível mudar este quadro – objetivo
maior da campanha – mas é preciso
o empenho de todos.
“A campanha terá continuidade
por um período ainda não determinado, mas teremos a inserção de
ações complementares. Vamos con-

tinuar porque percebemos a mudança
de comportamento do usuário que
passou a respeitar a faixa de pedestre”, ressaltou Edson Orrin, Coordenador de Trânsito do DEMUTRAN.
Para Paulo César Silveira de Toledo,
Presidente da AREA, a campanha
deve conscientizar o público de Alphaville. “É preciso mudar o comportamento no trânsito, respeitar o
próximo, e com isto poderemos ser
exemplo para outras localidades”,
afirmou.

PAM Barueri participa de reunião do Conseg
Na reunião de maio do Conseg Alphaville/Tamboré a equipe do PAM
Barueri apresentou o seu programa de
trabalho desenvolvido na região.
Na oportunidade, o Presidente Sr.
Emílio Scalise, apresentou as ações
desenvolvidas em parceria com várias
outras empresas e entidades com o
objetivo de treinar e simular manobras
de socorro para atendimento imediato

em situações de emergência.
O grupo PAM formado por 20 empresas de grande porte do município,
em parceria com o 18º Grupamento
de Bombeiros, atua na organização e
realização de simulados contra incêndio, explosões e catástrofes que possam ocorrer dentro e fora das
empresas.
O histórico do PAM é de realizações com o 1º Simulado Geral em Alphaville, o 1º Simulado Noturno e
vários outros, incluindo uma participação no simulado do vazamento de
produtos perigosos realizado no
Rodoanel Mário Covas, pela concessionária CCR.
Todos os simulados contaram com
a atenção integral dos órgãos de Segurança Pública, empresas associ-

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
Shopping Tamboré
Socet - Depto. Segurança
Alpha Conde I
DISQUE DENÙNCIA – Sigilo Absoluto

adas, entidades de
saúde e afins.
“O trabalho do
PAM é preventivo,
pois simulamos várias situações de
risco para que haja treinamento efetivo
nas manobras de combate a serem
aplicadas”, disse Emílio Scalise, Presidente do PAM.
Nos simulados, brigadistas, funcionários, agentes de segurança e
corpo de bombeiros exercitam as
ações conjuntas.
“Hoje atuamos nas empresas associadas e outras que pretendem se
associar ao PAM. Nosso objetivo é estender os treinamentos para o maior
número de pessoas possível, incluindo
os residenciais”, finalizou.

4191-2300
4191-3191
4191-1921
2191-5700
4191-3067
4196-6555
4198-5344
4198-6202
193
199
153
4193-6610
4198-3300
190
4198-0522
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).

