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FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A presidente Gislane Gandra saúda os membros presentes, em seguida submete a
ata anterior a aprovação. Ressalta a campanha Novembro Azul – direcionada aos
homens, para prevenção ao câncer de próstata, afirma que toda campanha de
prevenção faz parte do calendário da entidade. Após as ocorrências foi ministrada
a palestra pela Haganá, a qual abordou o seguinte tema: “Segurança para Festas de
Final de Ano”.
MEMBROS NATOS
Membro Nato
PM:
Membro Nato
PC:

PRESENTE
AUSENTE

AUTORIDADES PRESENTES - MEMBROS INSTITUCIONAIS E
REPRESENTATIVOS
FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
Pela Guarda Municipal de Barueri, o sup. Stramantino reforçou sobre a queda dos
índices criminais na região, já na área do Mutinga (bairro vizinho) notou-se um
pequeno aumento, para isto foi disponibilizada a força tática da guarda e solicitado o
apoio da PM. Citou ocorrências de roubos a mulheres, próximo a Av. Ceci, como tratase de roubo sem utilização de arma, não é possível levar o bandido desarmado até à
delegacia para o procedimento normal, isto acontece também para uso de simulacro

(armas de brinquedo). Chama atenção da comunidade, para que todos se unam a
polícia no combate à criminalidade. Para tanto a GMB participa da reunião semanal
realizada no 20º BPM/M, que visa buscar a redução dos índices criminais da região e
bairros vizinhos. Agradece ao capitão pelo apoio e união na busca pelo mesmo
objetivo: proteger a população. A presidente reforça dizendo que a polícia combate ao
crime e a sociedade deve fazer o papel da prevenção. “Enquanto essa situação no país
não melhorar, será necessário ainda mais prevenção e apoio a polícia, por meio do
boletim de ocorrência, por exemplo”. Citou também a fundamental participação da
comunidade nas reuniões do Conseg e o retorno positivo que os encontros mensais
trazem para a região.
PREFEITURA
O representante de Transporte e Mobilidade Urbana, Pinheiro, representando o
secretário João Amâncio, colocou a secretaria à disposição de todos e ressaltou que
todo munícipe e participante do Conseg podem ajudar na melhoria da mobilidade.
Segundo ele o ano de 2014 foi proveitoso para secretaria e município, em especial para
Alphaville, pois a estatística aponta uma melhoria de aproximadamente 30%, visto que
ainda existem diversas obras para serem concluídas para se atingir o resultado
esperado, de acordo com o grande fluxo de carros. Explana sobre projeto de corredor
de ônibus (al. Purus, al. Mamoré com acesso a Araguaia), que visa retirar os ônibus da
al. Juruá e evitar conflitos no trafego de veículos. Já referente a mudança da feira, hoje
localizada na al. Purus, está em estudo, esclarece que não será tomada nenhuma
decisão sem avaliação técnica do Demutran. A presidente pede que os moradores
sejam ouvidos antes de alguma decisão. Leonardo informa que existe um compromisso
do prefeito em não fazer alterações no trânsito, sem antes consultar, a AREA. Pinheiro
agradece a AREA pelo apoio efetivo nas manutenções, SOCET, CCA e Residenciais,
como Tamboré 1, Alphaville Zero, Alphaville Um e Alphaville Dois, pelo apoio e
sugestões, tanto na sinalização quanto fiscalização. Por fim, disse que a mobilidade
está trabalhando na sinalização e asfalto para segurança dos condutores.
ASSUNTOS TRATADOS
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Furto e Roubos
Interessado: Cap. PM Thiago Baston Theodoro
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, Cap. Theodoro saúda a todos os presentes e solicita a
difusão da reunião e a importante participação da sociedade. Sobre as ocorrências, disse
que as estáticas criminais na área ainda continuam em queda. Informou sobre a
classificação de 28 policiais no vigésimo batalhão, de acordo com autorização do
comando, todos foram direcionados à área da 5ª cia (a partir de 2015 já será possível
sentir a presença do novo efetivo na região). Convida a todos para o ciclo de palestras
sobre respeito dos direitos humanos, promovido pelo CPAM/8 e para Orquestra
Sinfônica da Polícia Militar (comemorativa ao aniversário do 20º), com apresentação no
Teatro Municipal de Barueri, a partir das 18h30. Além disso, divulgou o núcleo que faz
menção a revolução constitucionalista de 32, que acontece toda primeira quinta-feira de
cada mês, às 18h00, na sede do batalhão. Faz uma reflexão final sobre a tendência

natural que temos em transferir a responsabilidade para vítima, quando o correto é
conscientizá-la para a prevenção. A presidente ressalta que culpa é sempre direcionada a
vítima ou polícia, nunca aos bandidos, ou seja, o criminoso se tornou vítima da
sociedade e os cidadãos de bem os opressores, é necessário rever os conceitos no Brasil
inteiro, concluiu.
Delitos Apontados
Outros - Assunto:
Interessado: Dr. Alexandre M. Palermo (ausente devido a férias)
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré
Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet, informou que sua vigilância registrou
somente uma ocorrência no mês de outubro: Roubo a transeunte. Foi levada a bolsa de
uma senhora ás 19h10 por dois motoqueiros, e na sequencia os meliantes seguiram ao
Jd. Mutinga. Sr. Oswaldo chama atenção das autoridades policiais, para que informem
exatamente o tipo de criminalidade e onde ocorreu, para efeito estatístico. Solicitou
também as autoridades, que divulguem nas próximas reuniões as ocorrências do
Tamboré, com relatos de registros dentro e fora do perímetro da SOCET, para tanto
forneceu as autoridades e ao Conseg a planta original da prefeitura do loteamento da
Socet.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral de Segurança da AREA, Leonardo R. Cunha, informou que a
vigilância da associação registrou 4 roubos a transeuntes – 3 flagrantes – 2 furtos de
veículos. Além de diversos acidentes com vítimas, já nos casos de roubos, as
motocicletas sempre são utilizadas, por isso alertou para o aumento de fiscalização por
parte do policiamento ostensivo. Pensando em combater a criminalidade, de forma
viável e econômica, sugeriu as forças de segurança e associações privadas, o
desenvolvimento de um programa de reconhecimento facial, com criação de banco de
dados das fotos dos suspeitos abordados, e com isto confrontar os dados, de modo a
agravar a pena dos ladrões. Gislane parabeniza pela ideia e sugere, ainda, que o
programa seja interligado entre as entidades de segurança da região e obviamente com
a devida privacidade de imagem.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREJ – Associação Residencial Empresarial Jubran
O vice-presidente da AREJ, Celso Celestino, esclareceu que os documentos estão no
cartório e assim que concluídos, serão feitas as adesões efetivas das empresas visitadas
para iniciar com o trabalho da associação.

Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: CCA – Centro Comercial Alphaville
O Sup. de Segurança do CCA, João R. T. Gimenes, reforçou a mudança de horário do
CCA, com fechamento às 23h e início às 06h. Destacou o problema atual com uma
pizzaria, envolvendo mais de 300 jovens, uso de drogas e bebidas alcoólicas, por isso
solicitou o apoio da PM e GMB durante as quintas-feiras, visto que a AREA já está
apoiando. Já referente a casa noturna “Azuri”, a mesma mudará para o Tamboré. Cap.
Theodoro esclarece que o CCA possui um conglomerado que pode organizar melhor
essa situação, porém poderá passar no local para apoiar. Cel Dorival sugere o
acionamento da vigilância sanitária para fechamento do restaurante.
PALESTRA
Com o Gerente de Relacionamento da Empresa Haganá, Ricardo Piveta, abordou sobre
o tema: “Dicas de Segurança para Festas de Final de Ano”. Explanou sobre a definição
de segurança: “a segurança não é uma ciência exata e sim uma ciência estudada. Com
base nisto, observa-se que o ladrão sempre estuda a vítima com antecedência, por isso
a segurança estuda constantemente possibilidades para minimizar os problemas de
criminalidade. Sobre a segurança privada, esclareceu que se trata de trabalho
preventivo, com ações proativas. Já a força pública, age na maioria das vezes,
ostensivamente, porém também tem aporte preventivo. Mínimo de adequações e
investimentos para alcançar o máximo de proteção e segurança. Missão da
Segurança Patrimonial: detectar ação marginal; retardar a ação; avisar aos moradores
por meio de sirenes. Segundo ele não é o papel da segurança privada retirar o invasor
do condomínio, e sim não deixá-lo entrar, o principal foco não é o patrimônio e sim a
vida. Os bandidos são retirados após a chegada das autoridades policiais (força
pública). A Luta Contra o “Amigo”. Neste ponto explicou que a segurança não luta
contra o amigo e sim contra o inimigo, ou seja, se o vizinho autoriza a entrada de
pessoas não desejáveis em sua casa, a segurança fica impossibilitada de detectar algo
errado, neste caso é necessário analisar o custo benefício, investir em segurança
somente após detectar a necessidade, como câmeras “você está sendo filmado”, poderá
ser útil em alguns casos. Toda segurança privada deve ter procedimentos, seja ela
orgânica ou privada, os vigilantes e porteiros devem ter atribuições, além de regras
bem claras para todos, para impedir ações de “amigos” dentro do condomínio. De
acordo com dados estatísticos, as invasões são feitas pelos próprios amigos dos
condôminos e prestadores de serviços, uma possibilidade é realizar flagrante por
câmeras. Dicas Gerais de Segurança: 1. Se possuir alarmes dentro das residências,
como segurança eletrônica de outra empresa, informar a segurança do condomínio
sobre os procedimentos adotados pela outra empresa. Caso contrário, o tempo de
resposta é muito demorado, sugere que a mesma segurança que cuida do acesso, cuide
também das casas, com tempo de resposta imediato. 2. Informar a segurança por
escrito durante sua ausência, autorizar acessos à empregados domésticos, parentes e/ou
amigos, principalmente para prestador de serviço. Na ausência do morador, o
empregado, muitas vezes, tem autonomia perante a portaria para liberar o acesso,
diante disto, crie algumas regras. 3.Manter um telefone de emergência com o

responsável pela segurança. 4. Evitar comentar sobre viagens com estranhos e cuidados
com redes sociais. 5. Certificar-se que trancou portas e janelas, instruindo empregados.
6. Caso permaneça empregados domésticos na residência, deverão ser orientados sobre
a contratação de prestadores de serviços (levantar nome e rg do funcionário), além de
encomendas, visitantes, entre outros. 7. Instruir o empregado doméstico para não dar
informações sobre a viagem do patrão. 8. Interromper a entrega de jornais e revistas
e/ou transformar o modelo de serviço para digital. “Quando o bandido tem tempo,
habilidade e ferramenta, ele entra em qualquer lugar”, afirma. 9. Ter iluminação
com fotocélulas em áreas externas da residência, as portas e janelas com reforço de
fechaduras. O ideal é deixar tudo apagado dentro da casa e fora usar fotocélula, isso
ajuda uma ação da polícia, caso precise adentrar ao local, a ação da segurança privada
do perímetro, pode até ajudar o bandido, mas quando ele é visto, ele não faz, prefere
ambientes escuros. Em suma, alerta para a importância da luta contra o “amigo”,
criações de regras claras com os visitantes, bem como onde poderá circular, o que usar,
crachá ou não. Desta forma buscar pelo menos uma boa sensação de segurança, pois
segurança total ninguém terá. De acordo com a Haganá, o tema de segurança é muito
amplo, porém se seguirmos o contexto acima, teremos poucos problemas, sendo
inevitável o apoio da área de segurança. É fundamental a cooperação do morador,
segurança privada e segurança pública, para uma segurança adequada. Regra Geral:
comodidade ou segurança? As duas coisas não caminham juntas, é necessário abrir
mão de um deles!
ASSUNTOS GERAIS
- Cap. Theodoro responde sobre roubo no Banco do Brasil na al. Rio Negro. Esclarece
que foi usado uma técnica antiga: o “furo técnico”, somente alguém especializado em
determinado caixa eletrônico consegue travar todo o sistema para abertura do ATM. A
segurança do Banco falhou por não disparar o alarme e não ter imagens, por isso a
investigação será feita com dificuldades.
- Cleiton Almeida de Oliveira, representante do Shopping Iguatemi agradece o apoio
da AREA e GMB na prisão de indivíduos que realizavam furtos de motos nas
proximidades. Questiona sobre Operação de Natal, capitão Theodoro solicita ofício
com a solicitação. A presidente alerta para roubos, nesta época do ano, em residências
vazias e clientes de shoppings, devidos as compras de final de ano. Por isso é
necessário aumento da segurança do Shopping, PM e GMB.
- Dra. Maria Clara, representante do Rotary Club Barueri, alerta para cuidados nos
condomínios verticais. As chaves podem ser copiadas e utilizadas para invasão nos
apartamentos. Ricardo Piveta sugere que a porta seja reforçada por dentro na altura das
mãos. Não é recomendado na parte de cima e de baixo da porta, onde a força da perna
pode ser utilizada para o arrombamento.
- Fernando R. B. Rosa, repórter da Folha de Alphaville questiona sobre policiamento
de bicicleta. Stramantino informa que estão em curso. Cap. Theodoro explica que a
bicicleta vem preencher uma lacuna entre o policiamento a pé e de motocicleta. A
bicicleta compartilha o mesmo espaço que o pedestre, não gera transtorno em parque,
boulevard, etc. Ao mesmo tempo possibilita a característica da motocicleta, pois
projeta o policial em um patamar superior ao cidadão comum. Trata-se de uma
alternativa muito interessante, quem implementou obteve sucesso, concluiu o capitão.
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