Aniversário de 12 anos do Conseg Alphaville/Tamboré
Como de costume o Conseg
comemorou seu aniversário de 12
anos em coquetel íntimo realizado na
sede da AREA, logo após o término
da reunião ordinária.
O Conseg é conhecido por reunir a
comunidade e os representantes das
polícias Civil, Militar e Guarda
Municipal de Barueri para tratar dos
assuntos relacionados à segurança
dos bairros de Alphaville e Tamboré.
Todo problema de segurança que
envolve a comunidade é analisado
pelo grupo para as tomadas de
decisões adequadas. Participam das
atividades também representantes de
entidades como o Conselho Tutelar,

Enzo Scalzi e João R. T. Gimenes

Projov Comad, Consegs de outras
localidades, como: Aldeia da Serra,
Santana de Parnaíba e de Osasco,
Demutran e empresas locais.
A integração é relevante tendo em
vista a possibilidade de exercer parce-

rias entre ações como campanhas,
além do intercâmbio de informações.
Presentes ao coquetel de comemoração membros participantes,
membros natos, diretoria, conselheiros e convidados.

Ana Paula Casquel, Paulo César de Lemos,
Emílio Scalise

Antonio Brito, Francisco Meyen e
Eduardo Bargas

Fernanda Ariolli, Luiz H. M. Salge e
Haydée Maciel

Vilson Moreira Silva e Eurípedes Bertulucci Jr.

VAMOS COMBATER A VIOLÊNCIA
O Disque Denúncia é uma central
telefônica para onde qualquer pessoa
poderá ligar e fornecer informações
sobre crimes e problemas de segurança pública. A denúncia possui
garantia de sigilo absoluto e anonimato,
e o denunciante poderá acompanhar

as providências adotadas e os resultados obtidos pelas Polícias Civil e Militar
a partir de senha recebida após a
denúncia.
As ligações são gratuitas e o serviço
funciona 24 horas por dia, inclusive nos
feriados.

Pedestres arriscam a
vida por travessia rápida
Em meio a tantos compromissos, a
prioridade é chegar lá em menos tempo.
Porém atravessar a rua em locais
não apropriados pode custar a vida do
pedestre.
É notória a travessia irregular constante de pedestres em locais como na
Alameda Rio Negro, em frente à HP e
Alameda Araguaia em frente ao Mc
Donald’s. Vários motoristas de ônibus
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fretados, nos horários de pico, colaboram para o caos. Eles atravessam o
ônibus na pista para o desembarque
“seguro” dos passageiros, provocando
congestionamentos em alguns pontos
de Alphaville.
Segundo o Diretor Operacional do
Demutran, Cícero Bulhões, a travessia
irregular é perigosa. “O Demutran
planeja adotar medidas disciplinares

para o pedestre na região, direcionando sua travessia regular e segura. É
preciso ter consciência que a vida está
em risco quando se atravessa em local
inapropriado”.

Demutran de Barueri aponta 55
mil veículos por dia em Alphaville
No dia 9 de novembro o Secretário
de Segurança, Edson Santos da Silva,
falou aos rotaryanos da região de
Alphaville/Tamboré, em palestra que
ocorreu no salão de eventos da empresa Sensormatic. Entre os temas sugeridos, abordou o trânsito de Barueri, que
das 6 às 20 horas recebe cerca de 55
mil veículos, sendo que 50 mil são só
na região de Alphaville/Tamboré e outros 5 mil na região central.
O secretário Edson explicou o que
é a segurança, ordem pública, inclusão
social e a importância da Guarda na
rua em pontos estratégicos para a prevenção. “Hoje contamos com a ronda
escolar. Com a renovação da frota e as
melhorias nas condições de acesso, a
Guarda Municipal pode estar presente
em todos os pontos do município”.
Informou também que a Secretaria
implantou o projeto “Trabalho de
Satisfação do Cidadão”, que posteriormente é auditado para verificação dos
resultados. Foi constatado que na avaliação de 0 a 8 a Guarda Municipal ficou
com 7,6. Além disso, avaliamos e capacitamos os nossos profissionais, disse.
Medidas adotadas
Houve também um debate sobre a
segurança do município, realizado por
outros representantes da Secretaria de

Assuntos de Segurança de Barueri:
comandante da Guarda Municipal,
Rinaldo de Albuquerque Pereira, e o
coordenador de trânsito, Coronel
Edson Orrin, que falaram também
sobre as melhorias que estão facilitando a locomoção dos efetivos de segurança, em Barueri.
Depois o secretário abriu a palestra
para um “bate papo” com representantes para esclarecer suas dúvidas,
“para termos estratégias e sugestões
dos senhores”. O arquiteto Christos
Loannis Stravogiannis ficou com uma
dúvida em relação à operação do vídeo
monitoramento (seu funcionamento e
localização da central). O secretário
informou que são 300 câmeras espalhadas pelo município, operadas por
60 pessoas durante 24 horas.
A rotaryana Maria Helena de
Oliveira, supervisora de educação, indagou ao coronel Orrin sobre o congestionamento da região da Cruz
Preta. Ele respondeu que, devido ao
processo de troca da empresa que
administra os semáforos de Barueri,
existem pontos sem ele. “Então nós
deslocamos o Demutran para esses
locais, desfalcando alguns pontos de
Barueri”. Disse também que há um
projeto de melhorias do fluxo de trânsito para essa área.

Secretaria de Segurança promove palestra
para os rotaryanos

O empresário Antonio Amato ficou
agradecido pela palestra, “porque podemos trocar com a Segurança nossas
dúvidas e acrescentar, falando de nossas necessidades.”
Fonte: Departamento de Comunicação de Barueri

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
Delegacia de Defesa do Idoso
Setor de Investigações Gerais
Shopping Tamboré
Socet - Depto. Segurança
Alpha Conde I
DISQUE DENÚNCIA – Sigilo Absoluto

Da esquerda para a direita: Claudio Cleto, Cel.
Edson Santos da Silva, Cel. Edson Orrin e
Cmte Rinaldo A. Pereira

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
4201-1918
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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EDITORIAL
12 anos de Conseg
Alphaville/Tamboré
Em comemoração
aos 12 anos de ativi
dades, o Conseg
Alphaville/Tamboré
reuniu no final de
setembro, amigos pa
ra um coquetel come
morativo.
Na oportunidade,
autoridades presentes à reunião
ordinária deram início às atividades,
elogiando a entidade pelo propósito e
postura.
“Participei como Membro Nato das
primeiras reuniões do Conselho e
percebi o caráter sério das pessoas
envolvidas, dos dirigentes e da comu
nidade participante”, lembrou o Major
PM Dorival Alves Filho. Afirmando
ainda, que a integração nas atividades
de segurança garante o sucesso do
controle nos baixos índices de ocor
rências na região. “As reuniões são
muito importantes devido à troca de
informações da comunidade, junto às
autoridades policiais. Os problemas
são avaliados e a partir daí campanhas
e operações estratégicas são desen
volvidas”, completou.
O presidente Luiz Humberto
Mendes Salge agradeceu às autori
dades e comunidade pelo empenho
voluntário e a grande contribuição de
todos para a queda dos índices e o
acompanhamento dos mesmos.
Esta edição passa para seis pági
nas de acordo com a sugestão da
nova diretoria do Conseg que deseja
uma periodicidade mais frequente
junto à comunidade.
Luiz H. Mendes Salge
Presidente
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Síntese das reuniões
mostra queda de furtos
e roubos de veículos
Nos dias 30/09 e 28/10, as
reuniões realizadas pelo CONSEG
enfatizaram a importância da parceria
entre as Polícias Civil, Militar e a GCM
(Guarda Civil Municipal) de Barueri, que
resultaram na diminuição de ocorrências na região. O Capitão PM César
A.S. Terra lembrou os 12 anos da
parceria entre a PM e o Conseg e afirmou que os índices estão dentro da
normalidade. “Há uma tendência de
baixa nos furtos de veículos”, disse.
O Comandante da GCM, Tenente
Cel. PM Res. Rinaldo de Albuquerque,
falou sobre a participação da comunidade para a efetivação do trabalho
das polícias e informou alguns números relevantes do município, compilados pelo órgão e pelo Infocrim. Os
roubos e furtos de veículos, por exemplo, apresentaram queda:
Roubos de veículos  32 em julho,
23 em agosto e 14 em setembro
Furtos de veículos  65 em julho,
49 em agosto e 39 em setembro
O desrespeito às leis de trânsito entre
as cidades de Barueri e Santana de
Parnaíba entrou em discussão durante
as reuniões. O excesso de velocidade foi
um dos principais problemas citados. O
presidente do Conseg de Santana de
Parnaíba, Antônio Brito, falou sobre a
implantação de lombadas e outras
providências, a fim de evitar acidentes.
Já o presidente da AREA, Paulo César
de Lemos sugeriu a criação de uma
campanha contra o excesso de velocidade, com a exposição de veículos acidentados, para que a população reflita.
O representante da C&A, Egmar
Antunes, solicitou um estudo ao
Demutran, quanto à sinalização de
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Da esq. para a dir.: Mj. PM Dorival Alves Filho,
Cmte GCMB Rinaldo A. Pereira, Cap. PM César
A. S. Terra, Presidente Conseg
Alphaville/Tamboré Luiz H. M. Salge, Delegado
do 2º DP Alphaville Marcelo Teixeira Lima,
Presidente Conseg Aldeia da Serra Walter A. F.
do Carmo e Delegado Ricardo Barbanti

Membros participantes

redução de velocidade na Avenida
Piracema, no Tamboré, pois pedestres
estão sentindo dificuldades para fazer a
travessia no local.
Os roubos nas saídas das agências
bancárias também entraram em pauta.
Segundo a Polícia Militar, aconteceram
duas ocorrências no mês de outubro.
Por esse motivo, foi solicitada que a
campanha de conscientização (já em
desenvolvimento pelo Conseg, PM e a
GCMB) envolva também as instituições
financeiras.
Ainda relacionado às ocorrências em
Bancos, o delegado do 2º DP, Francisco
José Alves Cardoso, afirmou que o
assalto ocorrido no Citibank ficou sob
responsabilidade da delegacia especializada de roubos a Bancos, o DEIC e
informou que dois suspeitos foram identificados. Ele alerta que agora no final do
ano a atenção deve ser redobrada.
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Mudanças nos Consegs
prometem dar voz ativa
à população
Por Everson Bertucci

Mudanças no regulamento dos

Membro possuirá formação

territorial das polícias do interior.

Conselhos Comunitários de Segurança

Hoje, a diretoria dos Consegs pos-

Riul declara que, no site dos

(Consegs) e um novo projeto de gestão

sui o seguinte organograma: um presi-

Consegs, os membros do órgão

foram discutidos na manhã de 27 de

dente, um vice e um secretário,

terão uma ferramenta de capacitação

outubro passado, no auditório da

excluindo a participação do município.

à distância, cujo cronograma conta

Secretaria da Segurança Pública. O

Com as mudanças, haverá um mem-

com noções básicas de direito e

encontro reuniu representantes da

bro fixo, que o próprio prefeito ou sub-

matérias como administração de con-

Coordenadoria Estadual dos Consegs

prefeito (no caso da capital) vai indicar.

flito, condução de reunião e como

e da Guarda Civil Metropolitana.

Orion Francisco Marques Riul, coorde-

encaminhar as demandas. O curso

Estiveram presentes inspetores

nador estadual dos Consegs, disse

terá duração de três meses e, ao

regionais da Guarda Civil e o Secretário

que seria melhor esse membro fazer

final, o candidato fará uma prova na

Municipal

de

Segurança

Urbana,

Edson Ortega.
O propósito da reunião foi discutir

parte da guarda municipal, mas ressal-

Companhia da Polícia Militar mais

tou que nem todos os municípios do

próxima. Ainda segundo o coorde-

Estado têm Guarda Civil.

nador, ninguém vai poder se candidatar a membro do Conseg sem ter a

um novo projeto de gestão, já aprovado pelo Secretário da Segurança

Função de um membro fixo

Pública, Antonio Ferreira Pinto, e pela

Esse

membro

representará

tal formação.
o

Ortega acredita que, com as

município e terá o papel de, uma vez

mudanças, haverá uma presença

Ortega falou sobre a importância

realizada alguma reunião, apresentar

mais ativa da Guarda Civil como um

da reformulação do regulamento dos

e encaminhar as demandas pontuais

agente do município na área da segu-

Consegs aos comandantes das 35

de segurança. Ao final de cada uma,

rança, e que ocorrerá uma partici-

unidades da Guarda Civil Metro -

tudo será registrado em uma ata, que

pação integrada com as polícias Civil

politana, distribuídas pela capital.

será assinada por todos os presentes

e Militar cada vez maior, em favor das

Para o secretário municipal, o objetivo

e, posteriormente, protocolada no

demandas da comunidade.

é fazer com que a guarda atue cada

Ministério Público. “Quem não der

Casa Civil do Estado de São Paulo.

Ao final, o superintendente de

vez mais sintonizada com os Con-

solução ao que foi demandado corre

operações da Guarda Civil Metro-

segs, juntamente com outros seg-

o risco de ser acionado pelo Ministério

politana, Dalmo Luiz Coelho Álamo,

mentos da prefeitura, e articulados

Público por prevaricação”, completa

declarou: “Estamos investindo numa

com os órgãos da Secretaria da

Riul.

parceria longa, duradoura e que seja

A reformulação do regulamento

efetiva. Eu acho que o município não

mento dessa relação, podemos ter

está sendo elaborada por uma comis-

pode se furtar de dar respostas aos

melhores resultados junto à comu-

são formada pelo próprio coordenador

problemas de criminalidade, vulnera-

nidade”, disse.

estadual dos Consegs, além de dois

bilidade e violência em todos os

O regulamento é a base jurídica dos

representantes do Comando Geral da

setores da cidade”. Segundo ele, não

Conselhos de Segurança, e será revis-

Polícia Militar, dois da Delegacia Geral

se pode privilegiar uma região. “A

to. Entre as mudanças programadas,

de Polícia Civil e dois da Secretaria da

cidade tem que ser entendida como

está inclusa a criação das coordenado-

Segurança Pública.

um organismo vivo, inclusive nos

Segurança Pública. “Com o aprimora-

rias regionais, que vão atuar na divisão

locais mais periféricos”.

Fonte: Coordenadorias dos Consegs do Estado de São Paulo
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