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A presidente Gislane Gandra saudou a todos os presentes e submeteu a ata da reunião anterior
a aprovação. Explanou sobre vídeo divulgado dias atrás, para conscientizar o motorista a não
utilizar o celular na direção. Informou que a campanha alcançou mais uma conquista; com o
apoio dos seus membros natos; da diretoria; dos participantes; da Fábrica de Vídeo, para a
produção de vídeo; da HVille; do Demutran; da AREA e da PM. Pontuou que o vídeo foi
desenvolvido para divulgação durante a Semana Nacional de Trânsito (de 18 a 25/09), mas, por
se tratar de um assunto em evidência durante todo o ano, a campanha está se tornando uma
ação permanente de alerta para não utilizar o celular enquanto dirige.
Diante disso, conforme divulgação interna (e-mail marketing), o vídeo foi veiculado no Cinemark
do Shopping Tamboré, em todas as salas (09 sala) e sessões, conforme classificação dos filmes,
durante o período de uma semana (de 26/10 até hoje 01/11).
Conforme dados fornecidos pelo Cinemark, o vídeo foi visto por 11.826 pessoas, de quinta até
terça-feira. “Esta conquista só foi possível com o apoio de todos os envolvidos e especialmente;
a capitã Sandra, que esteve pessoalmente no Shopping e reforçou o pedido do Conseg junto a
gerente do cinema – Adriana Figueiredo e toda equipe”, destacou a presidente.
Outro ponto ressaltado foi o novembro azul, mês de lembrar os homens que a prevenção sempre
será o melhor escolha quando se trata de saúde e ressaltar a importância da prevenção e do
diagnóstico precoce do câncer de próstata e de outras doenças masculinas. Que, pouco a pouco,
está recebendo o seu devido destaque nas agendas mundiais com campanhas nas ruas e
iluminação de monumentos.
Além disso, apresentou a todos o informativo CONSEG Notícias ed. 68 (Ago/Set), com tema de
capa: “Não se torne mais uma vítima de furtos de objetos em veículos”. “O tema foi muito
abordado por todos, devido ao crescente número de furtos de objetos dentro de veículos,
mochilas, bolsas com documentos, laptops”. Alertou para ações preventivas, não deixando
portas e vidros abertos e objetos nos bancos.
Posteriormente, pontuou que o Major PM Henriques foi convidado para apresentar o trabalho
que a polícia militar tem desenvolvido em parceria com os outros órgãos de segurança, entre
eles a polícia civil, guarda municipal e demutran.
Prosseguiu com as ocorrências e passou a palavra ao membro nato mais antigo: Capitã PM
Sandra.
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Delitos Apontados
Polícia Militar
Outros - Assunto: Queda nos Índices
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, Cap. PM Sandra saudou todos os presentes e registrou um
agradecimento especial a equipe do Shopping Tamboré – Ronaldo e Luísa, responsáveis por
intermediar o contato entre as partes para veiculação do vídeo de conscientização no Cinemark.
A capitã ressaltou que segurança e boas práticas não se faz sozinho, e por isso a parceria com
o Shopping Tamboré foi fundamental. Além de tudo, conseguiu-se transmitir a mensagem que o
uso do celular na direção pode matar para mais de 11 mil pessoas. Disse ainda, que uma
gestante foi atropelada na faixa de pedestre na av. piracema, em frente a C&A, por motociclista
utilizando o celular no capacete. “É necessário cuidar mais do assunto”.
Quanto as ocorrências, apontou excelentes resultados no mês de outubro, com redução de
indicadores e metas atingidas, mesmo em uma região complexa como a 5ª cia, ressaltou a capitã.
Esclareceu que o indicador que mais preocupa é o furto de veículo, porém não compreende os
bairros de Alphaville, Tamboré e Jubran, chegando a ultrapassar os roubos; com queda
acentuada em mais de 50%. E, com a aproximação do final de ano e período festas, há
necessidade de um planejamento específico, pontuou. Outro ponto importante é o número de
pessoas presas, bem como as ocorrências atendidas pela PM e GCM. Já o roubo de carga
encontra-se com número de redução acentuada, devido ao trabalho investigativo. No tocante a
ostensividade, ocorreram algumas prisões em flagrante, ligadas diretamente aos roubos de
carga, o que reduz sensivelmente os demais delitos. “Trata-se de um trabalho conjunto entre
todas as forças de segurança para redução do crime, conforme mostrado nos indicadores”.
Para finalizar, apontou um registro de estupro na av. sagitário. Conforme dados do 2º DP, a
vítima com 30 anos de idade, esclareceu que marcou um encontro através de site de
relacionamento com rapaz que não conhecia. O objetivo era ir até o Shopping Tamboré para se
conhecerem melhor, mas o rapaz desviou o caminho e a levou para outro local, onde ocorreu o
estupro. A capitã pontuou que essa modalidade poderia ser um tipo de estelionato, onde o
estelionatário se utiliza de informações fornecidas pela internet, seja para realizar furtos contra o
patrimônio ou crimes sexuais. Além de alertar as crianças, é necessário alertar os adultos com
informações, concluiu a capitã.
Polícia Civil
Outros - Assunto: Queda nos índices e aumento de estelionatos
Interessado: Dr. Ednelson de Jesus Martins
Delegado Titular do 2º DP de Alphaville, Dr. Ednelson saudou a todos e parabenizou o Conseg
por divulgar o vídeo de conscientização do trânsito no Cinemark do Shopping Tamboré, e
assim atingir um grande número de pessoas.

Sobre os indicadores, pontuou que foi um mês extremamente positivo, pois os indicadores que
eram preocupantes baixaram, como o roubo de carga e furtos de veículos. Tudo isso se deve
ao trabalho preventivos de todos, bem como as presenças das polícias nas ruas; PM e GCM,
além das prisões realizadas, que colaboraram para a investigação no reconhecimento dos
criminosos em outras ações criminosas. Apontou o foco de assalto no Pq. Imperial a pé.
Ressaltou a importância das imagens fornecidas pelas associações privadas, que resultou,
mais uma vez, no esclarecimento de ocorrência de trânsito.
Ainda em destaque, os celulares são o grande foco dos roubos e furtos. Foram apreendidos
diversos celulares fruto de roubos. Ainda nesse ponto, informou que os compradores acabam
respondendo processo e atrapalhando seu futuro, por conta da investigação social feita para
levantar as fichas dos participantes de concursos públicos.
Na sequência, alertou para os crimes virtuais, seja contra o patrimônio ou sexual, conforme o
estupro apontado pela capitã Sandra. Por se tratar de informações falsas, os crimes são
difíceis para área de investigação. Alertou para o grande número de estelionato na OLX.
Diante disso, é necessário repensar uma forma de divulgar o assunto, sugeriu levar a ideia
para a Secretaria de Segurança Pública com objetivo de atingir a Televisão, bem como um
grande número de pessoas.
Por último, pontuou que as lojas, em geral, não checam os dados dos cartões do comprador,
com isso, os estelionatários tem usufruído da modalidade com uma certa facilidade. A prisão
em flagrante é muito importante, por isso as lojas devem comunicar qualquer suspeita, para
tornar possível a identificação dos estelionatários. Embora, não seja considerado um crime
grave, o estelionato está em primeiro lugar na lista dos indicadores criminais, concluiu o
delegado.
A presidente sugeriu que a Katherine Cirali, repórter da Folha de Alphaville, divulgue as
informações no jornal, além de uma matéria completa no informativo do Conseg.
Guarda Civil Municipal de Barueri
Outros - Assunto: Queda nas ocorrências
Interessado: Inspetor Paulo Eduardo D. Branco
Pela Guarda Municipal de Barueri, o Inspetor Branco saudou a todos e pontuou que o mês de
setembro foi positivo para área de segurança, inclusive nos bairros de Alphaville e do Tamboré.
Segundo ele, os roubos e furtos têm diminuído nesses dois bairros.
Esclareceu que no último dia 18 a GCM realizou prisão antecipada de roubo de carga, o que
contribuiu para a segurança de uma forma geral.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente de Segurança da AREA, Joaquim Domingues Filho, saudou a todos, e
primeiramente, justificou ausência do Leonardo R. da Cunha - Gerente Geral da AREA.
Informou que os índices no complexo da AREA estão em queda e em conformidade com os
números apresentados pela segurança pública. Pontuou que a preocupação com furtos já não
ocorrem mais, visto que durante o ano de 2017 foram registrados apenas 2 furtos de motos e 2
de veículos, em Alphaville. Esclareceu que os furtos das motos acorreram fora dos bolsões. Os
bolsões são cobertos por câmeras da AREA e são todos credenciados pelo Demutran.
Segundo Domingues, os bolsões são completamente seguros, com índices de furtos quase
zero.

Pontuou que no último dia 18 ocorreu 1 roubo e 2 tentativas de roubos abaixo da Castello
Branco no KM 24, com acesso à rua Bahia. Porém, após trabalho conjunto preventivo realizado
entre a polícia rodoviária e a AREA, não ocorreram mais os registros.
Por último, informou que os roubos de celulares foram reduzidos sensivelmente no bairro de
Alphaville.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré
Supervisora da SOCET, Letícia de Fátima N. F., representou o Sr. Oswaldo Silva – Gerente
Geral, ausente por motivo de férias. Saudou os presentes e pontuou que a vigilância da Socet
não registrou nenhuma ocorrência no mês de outubro. Por isso, em nome da comunidade,
agradeceu o apoio da PM, PC, GCM e Demutran, bem como o Conseg, por permitir o encontro
entre a força de segurança da região.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: CCA – Centro Comercial Alphaville
Encarregado de Segurança, Cláudio Cesar Nunes, saudou a todos e registrou somente 1
ocorrência de furto de celular, ocorrido na última segunda-feira. Esclareceu que o meliante
entrou no estabelecimento, consumiu produtos e furtou celular que estava as vistas. Com o
apoio da GCM, o sujeito foi localizado e levado até o 2º DP, mas, ao chegar na delegacia a
vítima desistiu de prestar queixa. Portanto, o sujeito retornou para as ruas.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mutuo
O presidente, Joaquim Domingues Filho, saudou a todos e como de costume, agradeceu a
oportunidade em fazer o uso da palavra, representando a entidade PAM.
Esclareceu que o 18º Grup. de Bombeiros de Barueri é responsável por 15 municípios da
região oeste, e está atualmente sob comando do Cel Humberto, o qual encontra-se muito
comprometido com sua responsabilidade perante a região, da mesma forma com o PAM.
Portanto, ressaltou que o apoio que a entidade terá será muito importante para o trabalho
preventivo na região, evitando que incidentes ocorram, além de preparar profissionais para
atenderem qualquer situação.
Diante desse conceito preventivo, o presidente informou que no último dia 18 foram realizados
dois grandes simulados; o primeiro aconteceu na Liquigás, ocasião em que o Corpo de
Bombeiros e Defesa Civil concluíram seu simulado anual. Esclareceu que a Cetesb fez uma
exigência para a Liquigás provar, através do evento, que está capacitada para combater
qualquer incidente, por conta de estar localizada em uma área de grande risco, próxima do
posto Shell e Petrobrás, além de outras empresas congêneres e de grande proporção de gás.
O evento contou com a presença da PM, Demutran, PR, CCR, DF, CB, Cetesb, Suatrans e
empresas associadas do PAM.
Pontuou que Shopping Tamboré também realizou um simulado no dia 18, o qual foi filmado e
transmitido o vídeo durante a última reunião do PAM. Parabenizou a Luísa pelo trabalho
realizado e a capitã Sandra, pela força tarefa nos dois simulados, de modo coibir roubos e
furtos nas lojas durante o evento, ao mesmo tempo que treinou sua equipe de combate para
essa situação. “
“Esse é o trabalho de prevenção e proposta do Plano de Auxílio Mutuo de Barueri, com 20
anos de vida jurídica e 30 anos de atuação e trabalho efetivo dentro do município, e sempre
preocupado em preservar o meio ambiente, patrimônio e a vida. Como proposta, a entidade

pretende realizar, a cada seis meses, um simulado grande entre as entidades participantes,
bem como outros pequenos simulados junto as outras entidades”.
Colocou em contato a Ana Paula, para que todos os interessados nos simulados e reuniões a
contatem. Por fim, convidou a todos os presentes para o 2º encontro Nacional do PAM e
RINEM, a ser realizado no dia 30 de novembro, em São José dos Campos. O encontro
abordará temas baseados em atendimento a emergência, através de palestras e workshop.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Shopping Tamboré
Coordenadora de Operações, Luísa Broilo Rios Moreira, saudou a todos e agradeceu todo
apoio oferecido durante o simulado realizado no último dia 18. Convidou a todos para o desfile
de natal, sábado, dia 04, às 19h30, aberto ao público. Solicitou apoio da força de segurança
durante o evento que espera por 2 mil pessoas.
E por último, o coordenador Ronaldo Santos de Souza, agradeceu o auxílio oferecido pela
capitã Sandra durante o simulado de abandono, segundo ele, foi um ótimo exercício entre a
PM e equipe de segurança patrimonial do shopping.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)
O Diretor Técnico, José Luiz Pinheiro de Oliveira, saudou a todos, e, primeiramente, agradeceu
ao Shopping Tamboré pela veiculação do vídeo de trânsito no Cinemark, bem como ao Conseg,
por permitir a oportunidade e parceria.
Esclareceu que esteve, nesta data, na Secretaria de Governo do Estado e foi questionado pelo
número excessivo de acidentes sem vítimas. Foi constatado a falta de atenção dos motoristas,
bem possivelmente, devido ao uso indevido do celular, pontuou. Diante disso, o Detran
desenvolveu uma campanha com objetivo de minimizar os acidentes. Pontuou que o Demutran
já vem realizando algumas ações preventivas na região.
Posteriormente, pontuou que as vias, pavimento asfáltico e sinalização, encontram-se em
melhorias, especialmente nos locais mais críticos, com riscos de acidentes e que necessitam de
recapeamentos de vias. Entretanto, pontuou que as ações proporcionarão melhorias tanto no
fluxo de trânsito quanto na segurança das vias. Por último, esclareceu que será realizada uma
campanha, em parceria com o Governo de Estado e Detran, com intuito de conscientizar os
condutores de veículos sobre o risco em utilizar o celular enquanto dirige, bem como a
preservação da vida.
Palestra
Índices Criminais e Operações na Área do 20º BPM/M, com foco na área da 5ª Cia. Major
Henriques – Coordenador Operacional do 20º batalhão, após agradecer as autoridades
presentes e destacar o trabalho integrado da força de segurança, apresentou os números
oficiais da Secretária de Segurança Pública, extraídos pelo Infocrim. Com base em gráficos,
planilhas e mapas, pontuou que os 09 índices criminais aferidos pela SSP, que são: homicídio,
latrocínio, furto - outros, furto de veículos, roubo - outros, roubo a banco, roubo de carga e
roubo de veículo e estupro, encontram-se em queda acentuada, exceto o furto de veículo, com
17 registros em outubro de 2016 contra 29 registros em 2017, principalmente nos bairros do Jd.
Mutinga, Pq. Imperial, Jd. Belval e Alphaville. Para isto, a capitã Sandra e demais autoridades,
por meio de ações conjuntas e troca de informações, estão comprometidos a reduzir esse
índice criminal, assim como foi feito com o roubo de carga, que, após diversas operações,

flagrantes, prisões, o número foi reduzido em 40% na área da 5ª cia (dados de outubro de 2016
contra o mesmo período de 2017).
Esclareceu que apenas o estupro encontra-se em vermelho, mas isto na área do vigésimo.
Pontuou que é um crime difícil de combater, por ocorrer no âmbito familiar, com vulneráveis
(crianças e adolescentes); fator que prejudica diretamente a atuação da PM, PC e GCMB.
Ainda assim, ressaltou que os números atuais, quando comparados ao ano anterior, são
extremamente inferiores. “Sendo assim, é possível notar o árduo trabalho da força de
segurança e associações de bairro”.
Além de todo o contexto apontado, o major Henriques pontuou que o Demutran também apoia
as ações de segurança, por meio de sua presença em pontos estratégicos, além do contato
direto com a AREA e demais associações.
Posteriormente, citou na área da 5ª cia 17 roubos de veículos em 2016, contra 5 em 2017.
“Trata-se de uma área extremamente rica, população numerosa, com trabalhadores de Itapevi,
Carapicuíba, Jandira, e ainda assim, há uma redução de 70% em roubo de veículo e 40% no
roubo de carga”, ressaltou.
Apresentou o mapa da região do 20º BPM/M, com destaque de roubo outros, com redução de
7,69% na 1ª cia; 15,38% na 2ª cia; 46,15% na 3ª cia; 12,82 na 4ª cia e 17,95% na 5ª cia.
Além disso, pontuou que durante o mês de dezembro a segurança é redobrada, devido aos
picos registrados nos anos anteriores.
Um outro ponto citado foi a audiência de custódia, que libera os marginais no dia seguinte,
mesmo diante de todo trabalho investigativo realizado pela polícia civil.
Para finalizar a apresentação, informou que a polícia militar e civil, GCM, são consideradas o
último escudo da sociedade contra as barbarias. Por isso, solicitou que a imprensa - 4º poder
da sociedade, se volte a favor da polícia e contra as injustiças do país. “As cadeias não
ressocializam os presos, e as ruas, menos ainda. Acompanhamos, diariamente, amigos sendo
mortos. Por trás da farda de cada policial existe pai e mãe de família, idealistas apaixonados,
que defendem pessoas que nem se quer conhecem, por que está na alma o sentido de servir e
proteger”, concluiu o Major Henriques, após colocar-se à disposição de todos, como servidores
públicos que são.
Em nome da entidade, a presidente o agradeceu pela apresentação realizada, e por aceitar o
convite prontamente. Ao mesmo tempo em que pontuou a importância de uma nova
apresentação para o ano de 2018, de forma que a população compreenda o trabalho realizado
pela Polícia Militar, bem como as operações realizadas. De forma especial, parabenizou a
capitã Sandra pela dedicação e por fazer a diferença nos bairros de Alphaville e do Tamboré.
Sem deixar de destacar que a região da 5º cia é umas das maiores do 20º BPM/M.
Da mesma forma, a presidente estendeu seus agradecimentos ao Dr. Ednelson, Inspetor
Branco, Diretor Pinheiro, e ainda destacou a importância do trabalho integrado no combate à
criminalidade.
Dr. Ednelson, fez o uso da palavra e parabenizou a apresentação da PM. Pontuou que mesmo
apesar da situação de crise do país e dificuldade em desempenhar a função, diante de leis
lenientes, a força de segurança mostrou, através de números, que é possível fazer a diferença,
por meio de dedicação e integração. “Além do fator preventivo, é necessário manter os
criminosos presos”, concluiu o delegado.
A Capitã Sandra prosseguiu com a palavra final e dedicou seus agradecimentos ao Major
Henriques, por possuir grande conhecimento na área operacional do 20º batalhão. Além disso,
pontuou que o Major criou uma nova força tática no batalhão e possibilitou a centralização das
motos rocam, fazendo com que todos os municípios possuem um número efetivo de motos,

para atender em horários diversos. A redução do roubo de carga se deve as motos que veem
atuando ás 5h da manhã. Ninguém trabalha sozinho”, finalizou a capitã.
Assuntos Gerais
- Dra. Maria Clara, parabenizou a todos pelos assuntos abordados durante a reunião, pontuou
que todos assuntos relevantes são divulgados no Rotary Barueri Tamboré, assim como as
atas, que segundo ela, atinge um grande número de pessoas. Destacou a importância de
encorajar mulheres que são estupradas a tomaram iniciativa e denunciar. Explicou que a OAB
já desenvolve um trabalho, o qual poderá ser estendido a PM, DDM e Conseg.
- Para finalizar a reunião, a presidente agradeceu a presença e convidou a todos para o bolo
do mês, dedicado aos aniversariantes citados posteriormente.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião Ordinária Festiva do mês de Dezembro de 2017
Data: 06/12/2017
Hora de Início da Reunião: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

