Conselho Comunitário de Segurança de Barueri Alphaville/Tamboré
Area Correspondente ao 173º DP e 20º BPM/M - OPM

Data da Reunião: 29/08/2012
Início: 18h
Encerramento: 20h
Local: Base de Segurança da AREA - Alameda Surubiju, 1861 – Centro Empresarial Alphaville – Barueri.
Pessoas Presentes: 30 pessoas
MEMBROS DA DIRETORIA PRESENTES
Presidente
Luiz Humberto Mendes Salge
Vice- Presidente
Enzo Scalzi
Segundo Secretário
Evaldo Braun
Diretor Social e de Assuntos Comunitários
Joaquim Domingues
Primeiro Conselheiro Fiscal
Leonardo R. da Cunha
Segundo Conselheiro Fiscal
Nelson Pichiliani
Terceiro Conselheiro Fiscal
Vilson Moreira
Primeiro Conselheiro de Ética
Celso Rodrigues Silva
Segundo Conselheiro de Ética
João Roberto T. Gimenes
Terceiro Conselheiro de Ética
Jarbas Severo dos Santos
AUTORIDADES PRESENTES
2º Distrito Policial de Alphaville – Delegado Titular
Dr. Alexandre M. Palermo
20º BPM/M – 5ª CIA. – Comandante
Cap. Thiago Baston Theodoro
Guarda Municipal de Barueri
Cmte. Marcus Aparecido Guedes Ramos
DEMUTRAN - Setorial
Valdir José dos Santos Júnior

ASSUNTOS TRATADOS
O Presidente Luiz H. M. Salge abriu a reunião com a apresentação dos participantes e
submeteu a ATA anterior à aprovação. Depois de aprovada passou a palavra para o Dr.
Alexandre M. Palermo ministrar a palestra sobre Fraudes e Estelionatos.
POLICIA CIVIL
O Dr. Alexandre Palermo, Delegado Titular do 2º DP, iniciou a palestra falando sobre a
experiência policial e a importância do compartilhamento das informações. Na questão Social,
disse que o Brasil encontra-se em ritmo de crescimento populacional em todos os aspectos, na
área urbana e rural, “enfrentamos a ausência de planejamento no impacto de segurança, as
cidades de uma forma geral crescem desordenadamente, com raras exceções, sem
preocupações com o meio ambiente, educação, propiciando assim o aumento da criminalidade,
por que não há o planejamento adequado para prevenção, disse”. Ausência de uma política
unificada de segurança pública nos três níveis: Federal, Estadual (Civil e PM) e Municipal
(GCM). Segundo ele estão atuando de forma isolada, sem troca de informações adequadas e
planejamento unificado, o que muitas vezes acarreta em duplicidade de atendimento das
mesmas ocorrências. Desigualdade Social: um dos maiores fatores é a desigualdade social,
difícil de combater, principalmente em um país como Brasil que se encontra em crescimento
econômico e populacional. Mentalidade distorcida a respeito dos direitos humanos: as
pessoas não entendem do que se trata, e acaba havendo como consequência uma legislação
permissiva que gera impunidade, o novo código penal vai descriminalizar uma série de fatos
que hoje são considerados como crimes e abrandar penas em outros e assim por diante,
explicou. Além disso, o principal problema está na legislação processual, em nível de
legislação penal estamos bem, o processo é muito lento, os presos tem diversos benefícios e
regalias o que acaba evitando que a justiça seja cumprida. Temos hoje o uso abusivo de
Drogas e uma crise na educação (familiar e institucional): a noção de moralidade, ética e
respeito estão se perdendo, segundo o Delegado esta é a raiz dos principais problemas
sociais. Esse é o quadro que acaba chegando ao problema de criminalidade, em seguida
apresentou as modalidades criminosas ao longo dos anos, desde 1999 até 2011 e estatísticas
de delitos por 100 mil habitantes no ano de 2011 compreendem-se o DECAP, DEMACRO,
Barueri e 2º DP Barueri (80 mil habitantes). Após comparativo com a população flutuante da
região, que é quase o dobro da população fixa, notou-se que os índices são menores. Diz que
a Cidade de Barueri e alguns Municípios têm os índices favoráveis comparados aos índices da
Capital. Em se tratando de Fraudes (Banco e Cartões de Crédito), explicou que os
estelionatários procuram agir onde os incautos estão menos atentos. Para os cheques
subtraídos e utilizados indevidamente, sugere alguns cuidados ao receber o talão, bem como a
conferência de todas as folhas, não deixar ao alcance de terceiros, ressaltou que os principais
crimes são com talões que ficam guardados nas empresas em gavetas, de uma forma geral o
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ideal é evitar cheques, hoje há diversas modalidades para efetuar pagamentos, completou.
Disponibilizou o vídeo sobre clonagem de cartão de débito e crédito. Referente à Emissão
Fraudulenta de Cartão de Crédito, a Administradora de cartões que deve responder. Boleto
Bancário Fraudado: a linha digitável e código de barras são alterados para crédito na conta
do estelionatário, neste caso preferir pagamentos pela internet, de acordo com alguns
cuidados, deixar os boletos sempre em envelopes lacrados e com portadores confiáveis.
Saidinhas de Banco: se prevenir evitando saques de valores elevados em agências
bancárias. Fraudes/Correios: aposentados recebem cartas em todo o Brasil de falsa
Consultoria de Fundos de Previdência. Atenção aos boletos com cobranças desconhecidas e
empresas falsas que divulgam seus dados em listas telefônicas. Recomendações: Sempre
examinar todas as informações, a internet disponibiliza consultas rápidas, diz o Dr. Alexandre.
É necessário mais análise critica no dia a dia para evitar esses problemas. Fraudes em
compras online, conferir os nomes dos vendedores ou compradores. Sites de empresas e
Lojas: só comprar em locais confiáveis. Segurança nas transações: atualizar sistemas, alterar
senhas regularmente, criar senhas fortes. Falsas Empresas com Crédito Pessoal, desconfie
das facilidades. Invasão com subtração de dados e arquivos pessoais na Internet, à
importância do antivírus. Golpe por telefone, os estelionatários utilizam o nome da Telefônica
para redirecionar as ligações para linhas dentro de cadeias. Falsa Premiação em Sorteio ou
Promoção; Falso Protesto de Título em Cartório; Falsa Empresa de Crédito Pessoal; Falso
Acidente; Falso Sequestro. Orientações Gerais: Torne o comportamento um hábito seguro;
Oriente seus familiares e colaboradores; Procure conhecer seus vizinhos, assim como os
colaboradores de seu residencial, empresa, escola; Dê o exemplo, aja com cidadania, seja
participativo, colabore com sua comunidade, ajude a tornar a qualidade de vida algo presente
em nossa sociedade.
POLICIA MILITAR
Cap. Theodoro se solidariza com o furto de veículo do Sr. Vidal e cita o número de furtos de
veículos em Alphaville no trimestre: Junho 0 – Julho 0 – Agosto 2. Devido ao aumento de furtos
e roubos de veículos no último mês, o 20º BPM/M por determinação do Ministério Público de
Itapevi desenvolveu uma operação e fecharam sete desmanches no município de Itapevi.
Informa que a Polícia Militar não se descura do policiamento em Alphaville, o serviço de
inteligência trabalha diuturnamente com viaturas descaracterizadas, segundo ele as maiores
preocupações do bairro são com as perturbações de sossego na Al. Madeira. O grau de
integração entre Polícia Civil, Militar e Guarda Municipal na região é diferenciado, comentou.
GUARDA MUNICIPAL DE BARUERI
Pela Guarda Municipal de Barueri o Sup. Guedes disse que se solidariza com o Sr. Vidal, fala
que sobre a quantidade excessiva de veículos e ressalta a população flutuante, explica que o
policiamento ostensivo a pé pode não ser a solução para o problema de furto de veículo.
Segundo ele, os furtos de veículos referentes ao ano de 2011 caíram 51,2% comparado a
agosto de 2012, de acordo com a projeção. Finaliza dizendo que está satisfeito com a
integração entre GMB, Policia Civil e Militar. Convida o Sr. Vidal a conhecer a GCMB, o serviço
de inteligência, e diz que estão buscando a excelência a cada dia.
DEMUTRAN
Major Celso solicita repinturas nas faixas de pedestres em frente ao Residencial Dois e Banco
do Brasil, devido a atropelamentos frequentes. Sup. Valdir Junior encaminhará ao setor
responsável. Quanto ao trânsito, de um modo geral, disse que a busca de melhorias é um
desafio diário. Divulgou a implantação de semáforo na Al. Tocantins com a Juruá, o qual já
notaram maior fluidez no trânsito e segurança para os condutores e pedestres.
AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Sr. Leonardo Cunha, falou sobre o aumento de ocorrências no
Centro Empresarial, principalmente de roubo a transeunte, com 3 ocorrências (a maior
frequência é de roubo de celular) - 1 roubo de tacógrafo de caminhão e celular do motorista.
Informou que os índices relacionados a veículos aumentaram.
SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré
O Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet, informou que sua vigilância não registrou
ocorrência neste mês de agosto.
ASSUNTOS GERAIS
- Sr. Jesus Salazar Vidal, morador de Alphaville, relatou que estacionou seu veículo na Al.
Madeira em 28 de agosto, às 14h30 (a 300 metros da guarita da AREA), comprou 2 bilhetes da
zona azul para 2 horas, após retornar seu carro já não estava no local. A AREA auxiliou
aconselhando-o a ligar para o 190. Sr. Vidal disse que não tem visto policiamento próximo do
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Centro Comercial Alphaville. Foi até a Prefeitura e entrará com ação se for necessário. Luiz
disse que esse tipo de furto pode ocorrer com qualquer pessoa, mesmo com a presença das
autoridades, devido à agilidade do meliante. Sr. Vidal sugere policiamento a pé, segundo ele
inibiria os possíveis ladrões, além de ponto fixo alto da Guarda Municipal de forma estratégica
no local. Luiz explica que qualquer cidadão de bem tem acesso às autoridades policiais,
diferente do que pensam, além de profissionais preparados para trabalhar na inteligência no
que diz respeito à segurança. Dr. Alexandre Palermo disse que é um crime de difícil prevenção,
as sugestão são interessantes, porém não vê uma forma de como ter evitado o ocorrido,
mesmo com todos os recursos tecnológicos e experiência de 25 anos, devido à agilidade do
indivíduo (20 segundos para abrir e sair com o carro).
- Sr. Nelson Pichiliani alerta as autoridades sobre a perturbação de sossego na Al. Madeira.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião: 31 de outubro de 2012 – Quarta-feira – Horário de Início: 18h.
Local: Base de Segurança da AREA – Al. Surubiju, 1861 – Centro Empresarial Alphaville.

__________________________________
EVALDO BRAUN
2º Secretário

____________________________________
LUIZ HUMBERTO MENDES SALGE
Presidente

__________________________________
CAP. THIAGO BASTON THEODORO
20º BPM/M

____________________________________
ALEXANDRE MIGUEL PALERMO
Del. Titular do 2º DP
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