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A presidente - Gislane Gandra Lima, saudou a todos os presentes e cumprindo a condição protocolar,
submeteu a ata da reunião anterior a aprovação.
Pontuou que o Conselho entregou pessoalmente toda documentação do processo eleitoral referente
ao biênio 2019/2021 na Coordenadoria dos CONSEGs, e com foi com grata satisfação que este
CONSEG foi elogiado como o melhor do estado de São Paulo, como presidente reeleita pelo quarto
biênio consecutivo, juntamente com outros membros, destacou que ao longo dos anos não
acumulamos apenas experiência, mas bons amigos, além de parcerias com todos os órgãos,
associações e empresas participantes, por isso, todo trabalho reconhecido e elogiado só agrega mais
valor para o CONSEG. A presidente destacou que é uma vitória para todos, reforçou que serão mais
2 anos de mandato, por isso continua a contar com apoio de todos, assim como podem contar com
o apoio desta entidade.
Posteriormente, explanou sobre o informativo de edição 74- CONSEG Notícias, com matéria de capa
sobre integração = segurança, com ilustração dos logos das entidades parceiras e apoiadoras, bem
como o trabalho conjunto que resultou nas soluções de crimes graves que estavam acontecendo na
região. Além disso, citou o informativo da AREA e PAM, que foram entregues na reunião.
Ocorrências do mês de maio. Passou a palavra a Polícia Militar - Instituição mais antiga, na pessoa
do Comandante Interino da 5ª Cia - Tenente PM Márcio Aparecido Inocêncio.
MEMBROS NATOS PRESENTES
Membro Nato PM:
Membro Nato PC:

PRESENTE
PRESENTE
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Delitos Apontados
Polícia Militar
Outros - Assunto: Uso de simulacros na região.
Interessado: Tenente Interino PM Márcio Aparecido Inocêncio

Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, o Tenente Márcio Inocêncio saudou a todos e informou que o mês de
maio foi de bastante árduo, no entanto muito produtivo, com redução em todos os indicadores, além
de operações em conjunto com outras forças de segurança, que resultou no sucesso de várias
ocorrências; como os flagrantes. Dentre as ações destacou a ação “cidade segura”, realizada em 23
de maio, com apoios da GCM, do 2º batalhão de choque com motos da Rocam, de outras unidades
do batalhão e do helicóptero, o que possibilitou na criação de diversos pontos de bloqueios
simultâneos na área da 5ª cia, além de alguns pontos de saturação. Com estas ações, o comandante
ressaltou que a produtividade foi elevada e proporcionado maior visibilidade das viaturas da PM e
GCM. Além disso, citou 3 ocorrências com a polícia rodoviária e que o comando rodoviária vem
participando das reuniões.
Para o comandante, entre as ocorrências atendidas, notou-se o uso de simulacros, como exemplo
citou a prova de bicicleta realizada em Alphaville, que só não ocorreu o roubo porque a ronda passou
no local, e ao avistar a polícia militar, alguns sujeitos se evadiram do local, mas foram pegos em
Osasco, um deles portando simulacro. Citou que houve outro caso parecido na Aldeia de Barueri,
com abordagens de 2 sujeitos com 2 simulacros de pistolas. O comandante pontuou que o aumento
do uso de simulacro, para os casos sem vítimas, é por conta da punição que apreende somente o
objeto, o que seria diferente no caso de apreensão de armas de fogo.
Posteriormente, explanou sobre reunião no Fórum de Barueri, a convite do Vereador Silvio Macedo
e Promotor de Justiça Dr. Vaquim, e apresentaram o evento que acontecerá na Câmara de Barueri
no dia 26 de junho (Dia Internacional de Combate ao uso de Drogas), no período das 8h30 até 12h.
Informou que a partir de Lei a ser sancionada no sábado, será criada a semana de prevenção ao uso
de drogas e álcool, com uma série de atividades e a soma do trabalho conjunto de várias frentes e
secretarias para prevenção ao tema de drogas.
Dr. Ednelson informou que o Denarc e Demacro realizam esse trabalho preventivo de combate as
drogas, e por isso, julgou importante estender o convite para conhecimento da Seccional de
Carapicuíba.
Polícia Civil
Outros - Assunto: Esclarecimentos de roubos e estelionatos.
Interessado: Dr. Ednelson de Jesus Martins

Delegado Titular 2º Distrito Policial - Dr. Ednelson, saudou a todos, ao tempo que parabenizou a
presidente por mais uma gestão à frente deste CONSEG, assim como os demais membros.
Certamente, os trabalhos serão integrados e terá mais uma gestão profícua, ressaltou o delegado.
Para ele, com relação as ocorrências envolvendo simulacros, enquanto não houver uma pena como
era no passado, o problema não será resolvido.
Sobre as ocorrências citou esclarecimentos de 2 casos de roubo de celular, entre os meses de abril e
maio, em ponto de ônibus, com apoio da GCM. E ainda que se trata de usuário de droga que portava
simulacro. Foi pedido a prisão temporária dele, mas por não ser flagrante, acabou solto.

No que diz respeito aos índices, apresentou os estelionatos de leilão de veículo, através de páginas
fakes, mesmo as empresas sendo orientadas a deixarem os avisos internamente. Sobre o Whatsapp,
pontuou o golpe através dos anúncios em lojas como OLX. A dinâmica do golpe consiste na solicitação
de uma mesma linha, com o mesmo número de telefone, deixando claro a falha da operadora. E
ainda, no momento que se pede o código, como se fosse da OLX - de confirmação de pedido, a vítima
passa a numeração e o estelionatário consegue levantar toda sua rede do aplicativo e contatos. A
partir daí, começam os pedidos de dinheiro, onde se utilizam do aplicativo para se passarem por
outras pessoas.
Outro caso, que há 2 anos vinha ocorrendo é o estelionato com pessoas que abrem empresas e não
fecham, nisto, o estelionatário solicita as máquinas de cartões para as empresas como a Redecard,
por exemplo, a qual já possui cadastro no banco. Já o nome fantasia era substituído por outro, como
exemplo citou o posto de gasolina, o qual foi utilizado para a troca da máquina, a partir daí, os
créditos começaram a cair na conta vinculada a “empresa fictícia”. Aconteceu no Habibs, em Osasco
e SP. Foram identificadas 3 pessoas da quadrilha. Foi um caso de esclarecimento muito relevante
para a polícia civil, destacou.
Para finalizar, pontuou que as operações preventivas da GCM realizadas nas ruas, assim como a PC
fez ao final do mês, resultaram em índices baixos. Com base em toda a região, informou que foi
superado todos os índices quando comparados ao mês e ano anterior. Para ele, isso se deve ao
trabalho preventivo realizado pelos órgãos de segurança, além da importância das centrais de
monitoramento das empresas que possuem um excelente operador.
Sr. Ednelson parabenizou a todos pelo mês de muito trabalho, porém positivo.
Guarda Civil Municipal de Barueri
Outros - Assunto: Implantação de Sistema de GPS nas viaturas da GCM.
Interessado: Comandante Marcus Aparecido Guedes

Pela Guarda Municipal de Barueri, o Comandante Guedes saudou a todos e diz ser um prazer
participar e ter a oportunidade de explanar sobre a segurança pública com as autoridades presentes.
Quanto aos índices, pontuou que o Dr. Ednelson já apresentou muito bem os resultado, assim como
o Tenente Inocêncio. Informou que foi um mês de muito trabalho, porém, “unidos somos mais
fortes”. Informou que foram realizadas operações em conjunto com a polícia militar e que polícia
civil apoiou de forma incondicional, pois a de se considerar que toda ocorrência é direcionada para
o Dr. Ednelson. Para o comandante Guedes, é muito gratificante ver o município sempre à frente,
sem deixar de destacar que o ideal seria índice zero, mas garantem a taxa de acomodação por isso,
os números se mantêm baixos.
Informou que a GCM implantará o sistema de GPS nas viaturas, de modo a localizá-las em tempo
real, possibilitando a cerca eletrônica e o acompanhamento efetivo da atuação da Guarda Municipal.
Além disso, o sistema será uma ferramenta de segurança para o próprio guarda e um grande avanço
para o trabalho da GCM, o comandante demonstrou bastante satisfação em fazer parte dessas
melhorias e atual gestão.
Para finalizar, informou que a GCM de Barueri está recebendo a GCM de Itaquaquecetuba, a qual
recebeu novos armamentos. O intuito do encontro é qualificar 125 profissionais para o setor de
armamento e tiro, com instrutor credenciado pela polícia federal. “É muito satisfatório servir a
instituição GCM Barueri e ser referência para outras instituições. Continuaremos com os trabalhos

em conjunto com a polícia militar e civil, e entidades privadas, de modo a trazer a sensação de
segurança para a cidade de Barueri”, concluiu o comandante Guedes.
A presidente o parabenizou pelas melhorias e treinamento com a Guarda de Itaquaquecetuba.
Pontuou que não é toda cidade que possui uma Guarda Municipal, neste caso, a Polícia Militar
atende pelo estado inteiro.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)

O Diretor Técnico, José Luiz Pinheiro, saudou a todos e explanou sobre os índices de acidentes nos
bairros de Alphaville e Tamboré, com 25 acidentes com vítimas em Alphaville e 6 no Tamboré. Em
comparação ao ano anterior houve uma redução de 2 acidentes, esclareceu.
Informou que o mês do “maio amarelo” foi marcado com diversas campanhas, além de teatro na al.
Rio Negro, em parceria com o governo do estado, por meio do movimento paulista de segurança
viária.
Chamou atenção para os acidentes envolvendo ônibus coletivo, por isso a equipe de comunicação
para o trânsito ministraram palestras nas empresas Ralip e Benfica, com intuito de conscientizar os
motoristas sobre o respeito com o pedestre e veículos de menor porte, além da responsabilidade de
levar pessoas. Pinheiro se mostrou satisfeito com o trabalho realizado nas 19 empresas, entre elas
receberam as palestras preventivas a DHL, a C&A, a Roche, a Nacional Gás e Ultragaz.
Explanou sobre a implantação das lombadas eletrônicas e radares de avanço do sinal, bem como
controle de velocidade. Os locais definidos foram analisados com base nos óbitos registrados nas
vias, assim como os graves acidentes de avanço ao sinal vermelho e os atropelamentos de pedestres.
Pontos com lombadas eletrônicas: (Av. Alphaville, próximo ao posto policial militar), (Av. Yogiro
Takaoka, sentido oposto ao Alpha Square), (Rua General de Divisão, em frente ao Shopping Parque
Barueri - ambos os lados), (Estrada dos Romeiros x Rua Antônio Saviano) e (Av. Municipal x Av. do
Exército Brasileiro – Silveira).
Em relação aos radares em implantação, todos ainda serão aferidos pelo Inmetro, a partir daí será
iniciada a fiscalização. Serão fixadas placas e faixas nos locais para melhor transparência ao munícipe.
O diretor Pinheiro esclareceu que o objetivo desse avanço e reduzir os acidentes e não focar em
multas.
Obras. Em relação a obra da Sabesp, pontuou que a obra já está avançada, com operações
preventivas, de modo a sempre focarem em minimizar os transtornos do fluxo de carros.
Já a obra na Al. Tucunaré com al. Araguaia, tem a previsão de 1 mês para o término, com boas
expectativas e significativas melhorias para o trânsito. “Toda essa melhoria visa oferecer melhor
comodidade ao munícipe e usuário do município das vias em Barueri”, destacou.
Pedidos: O morador Romero – Síndico do ed. Beat, pontuou que os lixos retirados das lixeiras dos
condomínios estão sendo derrubados nas ruas, e por serem ensacados em sacos de cor preta, há
risco de acidente nas alamedas Grajau e Itapecuru. Por isso, solicitou a conscientização do
funcionário, para que não deixe cair e não jogue o saco de lixo na rua. Informou também sobre risco
de acidente em frente ao ed. Monet - na al. Itapecuru, segundo ele, os veículos saem da garagem e
seguem 5 metros na contramão. Além de anotar as solicitações, Pinheiro sugeriu que as mesmas
fossem registradas no APP Barueri, para o encaminhamento a secretaria responsável por cada caso.
Clevisson Marques – Sup. de Segurança Colégio Mackenzie, por sua vez, agradeceu o diretor
Pinheiro, e enalteceu o trabalho realizado em frente ao colégio.

Outros - Assunto: 73 atendimentos de auxílio público e mal súbito.
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville

Representando o Gerente Geral da AREA, Leonardo R. Cunha - ausente por motivo pessoais, o
Gerente de Segurança - Joaquim Domingues Filho, saudou a todos e pontuou que os indicadores
criminais encontram-se em conformidade com todos os órgãos de segurança. Para ele, os índices
são satisfatórios, somente os acidentes de trânsito com vítimas e sem vítimas são preocupantes.
Diante disso, destacou que somente uma campanha de educação poderá solucionar o problema.
Ainda neste ponto, disse que as lombadas eletrônicas e a presença dos agentes públicos nos locais,
fiscalizando, poderão melhorar as atitudes das pessoas, que só mudam quando se mexe no bolso.
De modo geral, informou que o auxílio público e mal súbito são os maiores incidentes atendidos
pela AREA, esclareceu ainda que é o reflexo de deve a economia do país, onde grande parte das
pessoas estão desempregadas e buscam por trabalho. Domingues, ressaltou que a demanda de
esforço foi realmente significativo, por isso, contou com apoio de outros órgãos como o Corpo de
Bombeiros; com apoio em 8 atendimentos, do Demutran; 17 atendimentos, da Guarda Municipal;
com 24 atendimentos, da Polícia Militar; com 5 atendimentos, da PM Rodoviária, com 1
atendimento, do Resgate Municipal; com 9 atendimentos e CCR ViaOeste, totalizando 73
atendimentos, e trabalho conjunto aplausível para toda região, inclusive, nos baixos índices.
Por último, agradeceu todas as forças pela parceria e comprometimento do trabalho integrado.
E ainda, em complemento ao elogio da Coordenadoria, ressaltou que o CONSEG AlphavilleTamboré faz a diferença e possui bastante representatividade.
A presidente ressaltou que o trabalho realizado pela AREA, em conjunto com as outras forças de
segurança, traz benefícios e valorização para a região. “Com relação a Coordenadoria, receber um
elogio é sempre bom e todos fazem parte disso”, finaliza a presidente.
Outros - Assunto: Agradecimentos ao Demutran.
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré

Gerente Geral da Socet, Sr. Oswaldo Silva, saudou os presentes e informou que a vigilância da
Socet registrou apenas 1 ocorrência de furto de automóvel no mês de maio, o qual há muito tempo
não acontecia nas intermediações. Informou que as câmeras registraram o fato e as imagens
gravadas estão à disposição do delegado de polícia, caso seja necessário.
Pontuou que a Socet registrou 5 ocorrências, durante os 5 primeiros meses do ano, exatamente 1
caso a cada mês. Na ocasião, ressaltou que a Socet é vizinha de uma área de alto risco, mas
felizmente conta com o apoio das autoridades policiais na redução da criminalidade.
“Valemo-nos da oportunidade para registrar o agradecimento ao Demutran, na pessoa do diretor
Pinheiro, pela execução de uma faixa para travessia de pedestres localizada na Av. Ceci”, assim
encerrou o gerente geral - Sr. Oswaldo Silva.
Outros - Assunto: Furto de Notebook.
Interessado: CCA – Centro Comercial Alphaville

O gerente de segurança – João Roberto T. Gimenes, saudou a todos e pontuou 2 furtos de notebooks
em restaurante que estava encerrando as atividades. Esclareceu que o mesmo funcionário que
ajudou a fazer a mudança, retornou para o local e durante a noite, com a chave em mãos, subtraiu
as máquinas. Informou que as câmeras registraram tudo e a equipe do Dr. Ednelson está com os
dados para a investigação.

Outros - Assunto: Aumento de Efetivo e Intensificação do Trabalho Preventivo.
Interessado: Shopping Tamboré

O Chefe de Segurança – André dos Santos Viana, saudou a todos e pontuou que os índices estão
baixos, e que foi intensificado o trabalho preventivo, bem como a mudança e aumento de efetivo,
de modo a ficar mais ostensivo o trabalho e aumentar a prevenção. De modo geral, enformou que
durante este ano os assaltos a shoppings aumentaram. Notou-se que no primeiro momento o
suposto ladrão estuda a facilidade da loja, para depois retornar e cometer o roubo ou o furto.
A equipe de segurança interna já está atuando de forma a coibir essa situação, concluiu o André.
PAM – Plano de Auxílio Mútuo.
Interessado: Joaquim Domingues Filho

O diretor Joaquim Domingues Filho agradeceu ao CONSEG, por dar a voz ao Plano de Auxilio Mutuo,
entidade pela qual tem imenso prazer em participar. Antemão, agradeceu a presença da presidente
durante a última reunião do PAM, a qual foi bastante salutar e profícua.
De um modo geral, informou que o PAM está bem e vem trabalhando com os simulados preventivos,
assim como o evento a ser realizado no dia 18 de junho, que será realizado pela empresa Transpetro
– Subsidiária da Petrobras. É o segundo simulado grande que participarão, e desta vez, o tema será
furto de gasoduto e oleoduto. Pontuou que são Adutoras com linhas extensas, que chegam a São
Bernardo e Paulínia. Atualmente são registrados 2 furtos/dia, por isso essa grande preocupação.
Diante desse fato, o simulado envolverá diversos órgãos, inclusive a Cruz Vermelha e a Cruz Azul,
com a proposta de preparar e orientar a comunidade do entorno para os procedimentos em caso de
incidentes que possam ocorrer.
A presidente complementou que a Transpetro possui uma máquina que mostra o local onde caiu a
pressão da tubulação, e duas vezes por dia isto ocorre, o que está causando bastante preocupação,
pois quando vasa não tem como controlar. São linhas de 150 km, e segundo a empresa, a situação
de furto se aproxima da região, a presidente explicou que os criminosos chegam a alugar casa
próximo aos locais com tubulações e furam o solo para procurar o tubo, assim como aconteceu na
tragédia no México. Informou que os tubos são grandes e possuem pressões altíssimas de puro
material inflamável, e ainda, que a Transpetro está estudando a possibilidade de tipificar essas ações
para crimes de terrorismo.
Assuntos Gerais:

- Cel PM Batista Verardi, em nome da Diretoria Executiva da Assoc. Res. Alphaville Zero, convidou
todos os presentes para o painel aberto de debates sobre de segurança pública, a ser realizado no
dia 26 de junho, às 19h30, no salão de entrada do Residencial. O encontro tem por objetivo
apresentar as atividades de cada órgão de segurança que fará parte da mesa de autoridades, e ao
final, será aberta as perguntas para os moradores.
- Antônio Santos – Setor de Transportes da C&A, saudou a todos e primeiro pontuou que não houve
nenhum caso de furto nas proximidades da empresa. Agradeceu o apoio do Demutran com a palestra
na C&A. Em relação aos índices, informou que os associados notaram o aumento da ronda de
viaturas, de forma a inibir o crime através do trabalho ostensivo, assim estendeu o agradecimento a
GCM e PM, as quais ofereceram todo apoio.

- Sr. Enzo Scalzi – Conselheiro Administrativo do CONSEG, explanou sobre incidente ocorrido com
seu filho no último sábado, na estação Dom Pedro, às 19h10. Seu filho foi abordado por um sujeito
que roubou sua mochila e celular, ainda não satisfeito, o criminoso deu uma facada na direção do
pescoço do rapaz, com isso, ele tentou se defender com o braço e foi gravemente atingido.
Felizmente, foi medicado na Santa Casa da Misericórdia, e posteriormente, levado para o Hospital
onde realizou a cirurgia e passa bem. Seu pai explicou que por ser deficiente auditivo e ter feito
implante coclear, ele sempre carrega seus aparelhos auditivos na mochila, a qual foi levada. Após os
cuidados com a vítima, Sr. Enzo ligou para 190 para relatar a ocorrência, e todas as características do
sujeito foram informadas. No dia seguinte, foram até a delegacia central registrar a fato. Em menos
de 24 horas, em patrulhamento pelas imediações da Rua 25 de Março, os policiais do 45º batalhão
avistaram um indivíduo em atitude suspeita e após o abordarem e pesquisar o IMEI do celular, foi
constatado que se trava de produto de roubo. Então o indivíduo foi levado até 1º Distrito Policial,
onde a vítima o reconheceu como o autor do roubo.
Após expor toda ocorrência, Sr. Enzo enalteceu o trabalho da Polícia Militar e Civil, ressaltou o
tratamento oferecido, da mesma forma destacou a importância de informar o número de IMEI
durante o registro do boletim de ocorrência, que pode ser obtido através do comando *#06# e,
geralmente, no compartimento da bateria e na caixa do aparelho.
Dr. Ednelson ressaltou o desfecho desta ocorrência, o qual confirmou que o mais importante durante
um assalto não é reagir e sim prestar atenção nos detalhes para o relato do boletim de ocorrência,
de modo a oferecer a boa qualidade da informação no distrito policial.
- Clevisson Marques – Sup. de Segurança do Mackenzie, agradeceu ao Demutran, na pessoa do
diretor Pinheiro, por todo o trabalho realizado durante o primeiro semestre. Referente as
ocorrências, informou que está tudo bem.
- Dra. Maria Clara, saudou a todos e primeiro agradeceu na pessoa do Diretor Pinheiro o retorno
sentido a Via Park e questionou o porquê os veículos sempre seguem sentido Iguatemi e para maior
atenção dos agentes nos locais. Da mesa forma, estendeu os agradecimentos a GCM, PM, PC com
atendimento muito cortes e prestativo. Agradeceu a presidente por sua atuação, especialmente no
setor social, onde todas as entidades estão prestando a devida homenagem ao CONSEG, na pessoa
da presidente Gislane Gandra.
Informou que hoje é dia de meio ambiente, “compete a cada um fazer sua parte em cuidar e
disseminar informações”, agradeceu a oportunidade em participar e poder levar a informações.
Sobre a questão do lixo, informou que o engenheiro do meio ambiente ministrou palestra no Rotary
e informou que a usina de processamento de lixo de Barueri é motivo de aplausos. O País inteiro vem
buscar informações na cidade e somos referência.
Por último, divulgou que a reunião do Rotary Club Barueri Tamboré acontece toda segunda-feira, às
20h, no Hotel Bourbon.
- A presidente pontuou que o Delegado Nelson Munhoz – da Secretaria de Segurança, juntamente
com o Silvio Ferreira e Coordenador Evaldo Coratto, indicaram a palestra sobre drogas para a região,
à qual é ministrada pelo delegado. Trata-se de evento para um público não só de Barueri, mas de
outras cidades vizinhas, bem como seus CONSEGs ativos. Além da necessidade de mobilizar outras

as frentes interessadas, como professores e a prefeitura, e ainda o espaço adequado. Sr. Murillo
Fraguas, sugeriu ser importante levar o tema para as escolas da região e fazer o trabalho de base,
para ele, o menor vivência a violência em casa, e assim leva para sociedade que frequenta (escola),
mas quem é mais prejudicado são os professores, que têm uma missão a cumprir na sociedade. Disse
ainda que os pais devem ser convidados e o Rotary também.
O Dr. Ednelson, destacou a importância do trabalho preventivo e do tema em questão, como
exemplo citou o ocorrido na escola em Carapicuíba. Os jovens estão agressivos, por isso se faz
necessário que a direção e professores se capacitem para lidar melhor com esse alunos. Trata-se de
um problema do estado e deve ser colocado em pauta.
- Sobre a instalação do Novo Ceagesp em Alphaville. A presidente informou que o assunto voltou e
explanou sobre a reunião realizada no Centro Comercial de Alphaville, com cessão de uso de espaço,
em 2018, com as presenças de funcionários do Ceagesp, que puderam esclarecer sobre a mão de
obra utilizada no Ceasa, sem descanso - de segunda a segunda, da mesma forma os moradores
presentes pontuaram suas preocupações com trânsito, segurança, entre outros pontos, que
mostram que a região não está preparada para receber o empreendimento. Por isso, a presidente
sugeriu que seja organizada nova movimentação com divulgações nas redes sociais, nos
condomínios, nos residenciais, nas áreas comerciais, e assim mostrar que à população tem força.
Todos, em comum acordo, apoiaram a movimentação. O assunto será levado para a reunião de
diretoria.
Não havendo mais assuntos tratados, a Presidente Gislane Gandra encerrou a reunião.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da reunião de julho de 2019.
Data: 03/07/2019 (quarta-feira).
Hora de Início da Reunião: 18:00.
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

