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FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A Presidente abriu a reunião com os agradecimentos a todos os presentes e submeteu
a Ata anterior à aprovação. Ao final da reunião fez os agradecimentos ao Cel Jolan
pela brilhante palestra, segundo ela cabe à sociedade exigir que a falta de efetivo,
tanto do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Civil, seja suprida pelo Estado. É
necessário maior reconhecimento das autoridades, afirmou. Divulgou o convite
encaminhado pelo Prefeito (Juntos melhorando seu bairro) a ser realizada em
15/08/2013 no Anfiteatro do CCA e por último parabeniza a AREA e agradeceu o
constante apoio em diversas ações.
MEMBROS NATOS
Membro Nato
PM:
Membro Nato
PC:

PRESENTE
PRESENTE

AUTORIDADES PRESENTES - MEMBROS INSTITUCIONAIS E
REPRESENTATIVOS
FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
Pela Guarda Municipal de Barueri o Sup. Paulo E. D. Branco, disse que esta semana
abordaram 2 menores infratores armados com 1 simulacro com o apoio da AREA,
foram conduzidos para a Delegacia e na sequencia liberados por serem menores de
idade e não terem concluído o crime, neste caso houve a prevenção. Após algumas
horas mais 3 menores foram abordados na Aldeia, portando mais 2 simulacros (arma de
ferro), todos foram detidos, porém saíram ilesos devido a faixa etária entre 15 a 17 anos.

ASSUNTOS TRATADOS

Delitos Apontados
Furtos de Veículos - Assunto: Solicitações
Interessado: Cap. PM Thiago Baston Theodoro
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M o Cap. Theodoro iniciou com os agradecimentos a equipe
de Segurança da AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville, a qual
auxiliou a PM com a prisão da quadrilha que praticava furtos de veículos na região de
Alphaville, com fornecimento de filmagens, detalhamento de veículos, características
dos meliantes, todo o material serviu de apoio para o 2º DP de Alphaville, o qual
elaborou uma qualificadora que deteve os sujeitos. Disse também que os furtos e roubos
de veículos subiram principalmente na área do Jubran (Alamedas Araguaia, Aruanã,
Piracema e Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues), onde não existe um corpo de
segurança como a AREA e SOCET. Após concentração das rondas escolares da PM no
Jubran, percebeu- se uma migração das ocorrências para os bairros de Alphaville e
Tamboré.
Furtos de Veículos - Assunto: Solicitações
Interessado: Dr. Alexandre M. Palermo
O Dr. Alexandre Palermo, Delegado Titular do 2º DP, justificou a ausência na última
reunião, devido ao flagrante no mesmo horário na Delegacia. Diz que os furtos de
veículos se mantêm em patamar elevado, a investigação esta envolvida, informa que o
flagrante da quadrilha que tentava furtar uma moto na Av. Marcos Penteado, poderá
ajudar no entendimento da sistemática do negócio, visto que o foco não é específico, no
caso das motocicletas, são levadas para diversos locais, inclusive estão sendo
desmontadas dentro de residências. Esclareceu que o furto simples é afiançável,
infelizmente é feito o flagrante e na sequência os ladrões retornam para as ruas, o que
torna o trabalho policial extremamente improdutivo, desgastante e não surte o resultado
que a sociedade espera. Comentou sobre a operação realizada pela Polícia Civil de São
Bernardo do Campo, chamada “Operação Sintonia Fina”, que culminou na prisão de 28
integrantes do auto escalão do PCC, o que gerou certa problemática e alerta por parte
dos policiais, após a divulgação de escutas telefônicas que haveria retaliação por conta
dessa prisão. Ressaltou sobre a Lei 12.850, que entrou em vigor esse mês, trata da
organização criminosa, ou seja, hoje é criminalizada a simples conduta de se pertencer a
uma facção criminosa, é punido com reclusão de 6 a 8 anos. Já sobre atividade diária de
prevenção a estelionatos, apresentou um artefato disponibilizado pelo gerente do banco,
o qual é utilizado para “pescar” envelopes com dinheiro dos caixas eletrônicos, foram
detectadas várias ocorrências, a exemplo citou a agencia 1382, localizada na Al. Rio
Negro, 920. Alerta sobre os riscos dos caixas eletrônicos, sugere o atendimento direto
no caixa, com os atendentes. Sr. Leonardo Cunha fala sobre a necessidade de vigilantes
nesses locais, para inibir os estelionatários.

Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET
O Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet, informou por meio de e-mail que sua
vigilância registrou no mês de Julho 1 Furto de um veículo GOL – 1 Furto de uma Moto
Honda CB300 - Roubo de um celular de senhora caminhando na rua e falando ao
aparelho - 01 acidente de trânsito com vítima com escoriações ao motoqueiro e 03
apoios ao público.

PALESTRAS
Palestra com o Ex-comandante do 18º Grupamento de Bombeiros, Cel PM Jolan
Eduardo Berquó Filho. Explana sobre as seguintes questões: Atividades do Corpo de
Bombeiros - Decreto atualizado após acidente na Boate Kiss em Santa Maria (RS) Procedimento de Legislação do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).
Após o Diretor de Assuntos Sociais, Joaquim Domingues, apresentar o histórico
profissional do palestrante, o mesmo iniciou parabenizando a todos os membros
participantes do Conseg pelo trabalho desenvolvido, e sua extrema importância para a
população, que busca por melhores condições de vidas na sociedade. Ressaltou a união
de esforços entre o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Entidades Civis, Empresas, o
PAM, esta integração possibilitou um 18º Grupamento de Bombeiros bem mais
preparado, porém precisa permanecer em contínuo processo de desenvolvimento, pois
se trata de uma área extremamente carente. Atualmente atua na inciativa privada na área
de segurança contra incêndio, interligando as ações com o Corpo de Bombeiros. A
principal ideia do processo é trazer o corpo de bombeiros na região e também para o
dia-a-dia da segurança contra incêndio, basicamente no estado de São Paulo,
precisamente na área de prevenção. Diz que o Estado é privilegiado com relação à
segurança contra incêndio e prevenção, pois as grandes ocorrências aconteceram no
Estado de SP, Capital, Grande SP e Interior. O Cel esclarece que por meio desses
acontecimentos, uma série de oficiais e comandos que passaram pelo Corpo de
Bombeiros se preocuparam em desenvolver uma legislação de prevenção contra
incêndio, a primeira se caracterizou em 1983 e foi se desenvolvendo, até se chegar no 4º
e último decreto, desenvolvido no ano de 2011, com melhores normatizações em nível
de segurança contra incêndio, é o carro chefe, atualmente quase todos os Estados
seguem o decreto do Corpo de Bombeiros de SP e desta forma desenvolvem os seus.
Porque continuam os acidentes em SP e em outros Estados? Citou o último
acontecimento mais recente ocorrido no RS em Santa Maria, disse não ser possível
compreender as 242 mortes. Cita ainda que no banco dos réus encontram-se somente 4
oficiais do Corpo de Bombeiros, e os outros culpados? Esses oficiais tem poder de
polícia, talvez pudessem ter interditado ou fechado o local. Trata-se de um conjunto de
fatores que levaram a esta catástrofe, o decreto deve ser aplicado, afirmou. Alertou
sobre a importância da prevenção contra incêndio e a procura da regularização nas
edificações, instalação dos sistemas necessários de segurança contra incêndio,
fiscalização por parte do Corpo de Bombeiros ou da Prefeitura e posteriormente a
emissão do AVCB, porém não adianta resolver somente a regularização, se as pessoas
não souberem como agir em uma situação de princípio de incêndio ou até mesmo de
incêndio generalizado. No caso de Santa Maria muitas pessoas morreram pisoteadas, os
que trabalham nas edificações devem ter noções básicas de segurança contra incêndio,
com treinamento adequado para melhor organização e maiores chances de salvarem

vidas. Citou grandes incêndios em diferentes países com uma quantidade exacerbada de
mortes, como o Edifício Joelma no Brasil e fora a casa de espetáculo na Argentina em
Buenos Aires, onde morreram aproximadamente 400 pessoas, acaba acontecendo em
todos os lugares, mesmo com desenvolvimento, cultura e fiscalização um pouco mais
eficientes. É necessário conhecer bem a edificação, para os casos de emergência. Sugere
calma para interpretar a situação e tranquilidade para chamar o apoio necessário. Em
diversos incêndios as pessoas entram em pânico e morrem pisoteadas, afirmou.
Processo de Regularização de Edifícios: o projeto é o primeiro passo, as edificações
acima de 750 m² exige o desenvolvimento de uma planta de segurança contra incêndio,
a mesma é encaminhada ao Corpo de Bombeiros, onde é realizada a avaliação da
situação, em caso de aprovação, o Corpo de Bombeiros executa o sistema de proteção
necessária no local, posteriormente é feita a última vistoria para verificar se está de
acordo com a regularização, e por fim emitido o AVCB, documento de credibilidade a
edificação junto aos órgãos públicos. Os equipamentos instalados são diversos, depende
do tamanho da edificação, da ocupação e da altura, varia desde extintores, sistema de
hidrantes, iluminação de emergência, alarme, saídas de emergência até um sistema mais
sofisticado, como chuveiros automáticos, sistema de pressurização de escada (a fumaça
não penetra na escada) para rota segura das pessoas e do corpo de bombeiros, sistema de
controle de fumaça, através de mecanismos naturais. O sistema principal de uma
edificação é à saída de emergência, para as pessoas saírem com maior facilidade e com
segurança e o corpo de bombeiros acessar rapidamente o local. Realidade dos
Bombeiros do Estado de São Paulo. Falta de efetivo, atualmente são 42 milhões de
pessoas para 9 mil Bombeiros no Estado de SP. O Efetivo não cresce a mais de 20/30
anos. Pensando em ter suas necessidades atendidas criou-se um processo de convênios
com as Prefeituras, apesar de ser um órgão estadual, os convênios permitem a instalação
do Corpo de Bombeiros em diversos municípios. É necessário manter um Fundo de
Bombeiros e uma Taxa de Incêndio para utilização do Corpo de Bombeiros, esse
processo envolve uma comissão com representatividade da prefeitura, membros da
sociedade, ministério público e bombeiro, totalizando 6 pessoas que identificarão a
melhor maneira de se gastar este recurso. Já sobre o tempo resposta (5 a 6 minutos) para
chegar rapidamente nas ocorrências está prejudicado, devido ao trânsito, o crescimento
das cidades e ausência de postos do corpo de bombeiros. São 16 municípios para 6
postos de bombeiros, citou a cidade de Carapicuíba como exemplo, com quase 400 mil
pessoas e sem Postos de Bombeiros, o que prejudica o tempo no atendimento, com isto
o Bombeiro perde sua eficiência, apesar de todos os esforços. O Posto de Bombeiros só
foi instalado no Município de Barueri devido a atuação de diversas pessoas junto a
prefeitura, hoje é considerado um dos melhores do Estado, citou e agradeceu o Diretor
Domingues pela a integração com o PAM e o apoio da entidade para a instalação da
Unidade. Segundo ele não há interesse político , as pessoas continuam morrendo,
perdendo patrimônio, sem falar do meio ambiente. Deveria ter um posto de bombeiro
para cada Município, já em casos de municípios maiores como em Barueri deveria ter
mais 3 postos no mínimo. A região mais defasada é a Capital e Grande São Paulo. É
primordial a conscientização da população, pois o Bombeiro não dá lucro e sim gastos.
Por fim os membros presentes fizeram alguns questionamentos. Entre eles foi destacado
a possibilidade de entrar em contato com 193 para denunciar locais com riscos. Foi
ressaltado que em SP o Bombeiro não tem poder de polícia para realizar a inspeção sem
maiores problemas. E a boa aceitação de pessoas interessadas na atividade de bombeiro
e as vocações de crianças pela área.

OBSERVAÇÕES
O operador de monitoramento da AREA Danilo W. Peleje, apresentou a nova
ferramenta em que a AREA está desenvolvendo junto com a Delegacia, o objetivo é
planificar os dados de forma inteligível e direcioná-los para as ações específicas de
prevenção e divulgação entre as forças que existem no município. Explana sobre o
levantamento estatístico das ocorrências, por mês x ano anterior, possibilitando
confrontar os dados do 2º DP e da AREA e filtrar as ocorrências por local. Este trabalho
foi desenvolvido por determinação do Gerente de Segurança, Sr. Joaquim Domingues.
A partir dos gráficos estatísticos, constatou no mês de junho 32 estelionatos, 7 roubos e
furtos de veículos e motos. Locais: Av. Pirambóia, Av. Marcos Penteado, Al. Araguaia,
que por sua vez ficou em primeiro lugar nas ocorrências com 8 estelionatos, 2 roubos de
veículos, 2 roubos a transeuntes, 3 furtos de veículos, 1 furto a acessórios em veículos e
1 atropelamento. Os segundos maiores índices ocorreram na Al. Mamoré e Rio Negro,
com 12 ocorrências, entre eles está o estelionato, empréstimos no Google, furtos outros
(furtos de aparelhos celulares em academia). A análise apontou que no mês de junho
foram constatados 11 furtos de carros e 16 de motos, a partir dessa identificação é
possível separar os principais modelos, no caso do veículo citou o Gol 1.0 a partir de
modelo 2000 em qualquer cor, já a moto com mais ocorrência é a CG 125 (utilizada
para desmanche). Alertou sobre a Av. Marcos Penteado e Piracema, após realizarem
uma ronda no local, identificaram que muitas empresas que disponibilizam
estacionamento somente para os carros, já as motos são deixadas na rua, o que facilita a
ação do criminoso. Foram recolhidos os dados das principais empresas para
encaminhamento de ofício, relatou também a falta de iluminação no local, e contato
realizado com a Eletropaulo e Prefeitura. Dr. Alexandre disse que esta nova ferramenta
auxiliará bastante as estratégias de policiamento, principalmente de cunho preventivo, a
ideia é compartilhar os dados com a população, segundo ele a ferramenta agregará mais
informações com o passar do tempo, e possibilitará prevenção individual, por último
agradece a todos que estão empenhados e se coloca à disposição. As maiorias das motos
não possuem seguros, já os veículos a média é de 60 a 70% com seguros, o que não é
muito. A Presidente parabeniza o trabalho da AREA e do 2º DP, fala da importância da
divulgação dos dados para prevenir a população.
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