ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA – 03/02/2016
CONSEG – BARUERI – ALPHAVILLE/TAMBORÉ
Data da 03/02/2016
Hora de Início 18h00
Hora de
20h00
Reunião
Encerramento
Local da Reunião: Base de Segurança AREA – Centro Empresarial Alphaville
Pessoas Presentes: 40

FORMAS DE DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO
E-mail / Convite Eletrônico.
MEMBROS DA DIRETORIA PRESENTES
Presidente
Vice-Presidente
Primeiro Secretário
Segundo Secretário
Diretor Social

GISLANE GANDRA LIMA
ENZO SCALZI
LEONARDO RODRIGUES DA CUNHA
EVALDO BRAUN
JOAQUIM DOMINGUES FILHO

FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A presidente Gislane Gandra saudou a todos os presentes. “A casa está cheia, isto demonstra
que as pessoas estão participando, levando e trazendo informações verídicas, pois no
CONSEG é exposto a realidade dos fatos, afirmou. Na sequência submeteu a ata da reunião
de dezembro à aprovação e, antes de iniciar com as ocorrências, passou a palavra ao
Josenaldo Vieira – Coordenador de Combate à Dengue de Barueri, o qual ministrou a palestra
com os apoios de seus assistentes: Cleber e Jeferson.
A presidente, durante a reunião, também agradeceu a integração entre a Polícia Militar, Civil,
GMB e Demutran, além das Associações que fazem a segurança em Alphaville e Tamboré.
Segundo ela, a região oferece um diferencial no que diz respeito à segurança.
MEMBROS NATOS PRESENTES
Membro Nato PM:
Membro Nato PC:

PRESENTE
PRESENTE

AUTORIDADES PRESENTES – MEMBROS INSTITUCIONAIS E REPRESENTATIVOS
FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
Outros - Assunto: Guarda Municipal de Barueri
Interessado: Supervisor Stramantino
Pela Guarda Municipal de Barueri, o supervisor Stramantino, comandante responsável pela
área de Alphaville, Aldeia e Pq. Imperial, informou que os índices foram reduzidos, isto a partir
do trabalho da GMB e apoio da Policia Militar e Civil. Os táticos da guarda (viaturas grandes)
estão fazendo blitzes para combater os crimes na região. “Enquanto a PM está em operação
interna (trânsito), a GMB está em locais externos, justamente em apoio a PM”, concluiu.

ASSUNTOS TRATADOS
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Furto e Roubos
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, a Cap. PM Sandra, saudou a todos. Ocorrências. No mês de
dezembro de 2015 os números foram expressivos, porém já esperados pela PM e PC. Já em
2016 os indicadores foram todos reduzidos, devido ao trabalho contundente dos órgãos de
segurança, com operações diárias com a GMB nas alamedas Araguaia e Rio Negro. Contudo,
o mês de janeiro foi satisfatório.
Pautada nesta linha de combate da repressão imediata e prevenção a longo prazo (primária),
informou que a Base Comunitária de Alphaville enviou seu policial para treinamento na
Diretoria de Recursos Humanos de Polícia Comunitária. Melhorias. O início do registro de
boletim de ocorrência no Posto do Tamboré, diminuiu o fluxo da Base Comunitária de
Alphaville, portanto as três bases fixas da área da 5ª cia encontram-se com as atividades de
registros em ordem.
Foi questionada pelo morador Cláudio, sobre pequenos roubos em horários de pico, bem como
planejamento da PM para locomoção mais rápida, como motos, devido ao grande fluxo na
região. A capitã informou que as motos (ROCAM) são direcionadas somente para esta área, a
partir das 16h00 a prioridade das motos são os bairros de Alphaville, Tamboré e Jubran.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Dr. Daniel Juns dos Santos
Dr. Daniel assumiu o 2º Distrito Policial de Alphaville em 31 de dezembro de 2015. Fez o uso
da palavra e saudou a todos. Ocorrências. Informou que os indicativos criminais da região
caíram, exceto o roubo de carga. Devido a peculiaridade da região existem muitas empresas
de logísticas que prestam serviços para Americanas.com e Extra.com. Neste caso, os
assaltantes monitoram os motoboys para facilitar o crime, visto que os motoboys carregam um
alto valor agregado nas mochilas.
Já no Rodoanel sentido Castello Branco, o foco é roubo de caminhão, porém, um dos autores
já foi identificado. Notou-se que após a identificação, realizada em janeiro, não foi registrado
mais nenhum caso no local. Disse também, que na mesma modalidade delituosa foi
identificado outro autor e morador de Carapicuíba, em suma aguardam as prisões dos autores.
Apontou o roubo de motocicleta no primeiro dia de fevereiro, ao parar a moto no semáforo da
Estrada da Aldeinha, uma moto com dois abordaram a vítima e levaram sua moto. Um dos
autores já foi identificado e solicitado o pedido de prisão temporária. O sujeito é conhecido por
esta pratica, por isso sua prisão refletirá nos índices, disse o delegado. Informou que estão em
vias de identificar o segundo autor.
Segundo o Dr. Daniel, existem dois tipos de prevenções, o primeiro é a ação da PM e no
segundo momento a ação da Polícia Civil, com a identificação e prisão dos autores, evitando a
reincidência ao crime e as ruas, segundo ele, muitas vezes, a prisão de um dos indivíduos
amedrontam os outros envolvidos.
Após ser questionado pela repórter da Folha de Alphaville, informou que os inquéritos da
quadrilha que furtava bolsas e celulares em restaurantes no CCA, encontram-se em
instauração, porém, neste caso de furto existe um problema de legislação, os autores não
ficam presos por muito tempo, disse. Por último, informou que todos os índices apontados
durante o ano de 2015 foram reduzidos e que, no mês de janeiro não houve roubo de veículos,
tal feito se deve ao trabalho integrado de todos.

Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. Cunha, saudou a todos e iniciou com as ocorrências.
No mês de dezembro houve aumento nos índices de furtos e roubos de veículos, porém,
imediatamente no mês de janeiro de 2016 o índice foi revertido para zero, tanto para roubo
quanto para furto. Disse, ainda, que em consideração a frota que circula na região pode-se
considerar um resultado extraordinário. Já os índices do Estado de São Paulo dispararam nos
últimos anos, a média de homicídio caiu somente para 9 (a cada 100 mil pessoas). Se tratando
da área do Centro Empresarial Alphaville, durante o ano de 2015, o número de registro foi zero,
tanto para homicídio quanto para estupro. Tudo isto se deve ao trabalho integrado
desenvolvido entre as autoridades e o nível de segurança da região, mesmo com crescimento
populacional, o índice tem se mantido muito baixo.
Os idealizadores do grupo do facebook: “Mais Segurança Já para Alphaville” estiveram
presentes na reunião. Sr. Leonardo esclareceu que a AREA se mantem com a contribuição dos
associados, assim como o CCA, prédios, empresas e condomínios, porém mais de 35
residenciais fechados se intitulam ser da região. Neste caso, os residenciais estão voltados
somente para a segurança interna, já os prédios que estão no território da AREA, contribuem
para a segurança externa, com o pagamento das taxas à AREA.
Esclareceu que até o ano passado a SIA fazia a segurança em Santana de Parnaíba, por isto,
sugere que os residenciais sejam mobilizados, assim como o Centro de Apoio, Centro
Industrial no Jubran, para que contribuam e aumentem sua segurança externa, desta forma
poderemos oferecer mais ajuda aos residenciais, disse.
Em seguida, explanou sobre a ocorrência da motocicleta, pontuou que a AREA tem mais de 70
câmeras funcionando, é impossível que os monitoradores vejam o que acontecem, ao mesmo
tempo, em 70 câmeras. Esclareceu que os operadores estavam visualizando outras câmeras e,
assim que o carro atrás da moto comunicou o roubo, as viaturas da AREA chegaram no local
imediatamente, mas os assaltantes já tinham fugido em direção a ponte, para outro bairro. Na
sequência, o departamento de monitoramento recebeu a guarnição da GMB, e como sempre
as imagens da AREA ficaram disponíveis as outras autoridades, a guarda analisou as imagens
e outro guarda filmou com o celular a imagem que estava sendo projetada na tela. Neste
momento, foi gravada uma conversa informal e amistosa entre a GMB e vigilantes da AREA.
Na sequência, foi divulgado na internet um vídeo produzido no domingo com adição de áudio
que não correspondia a gravação do vídeo, “não vou imaginar que tenha sido intencional, mas
é como se estivesse falsificado a gravação, parece ao vivo e não é, as imagens são da câmara
da AREA localizada na Estrada da Aldeinha, que por sua vez, não tem áudio, desabafou”.
Infelizmente o vídeo foi publicado na internet, as pessoas que visualizam o vídeo entendem
que a segurança da AREA não toma nenhuma providencia, portanto, elas pensam que o áudio
corresponde aquela gravação ao vivo.
“Hoje pela manhã já tinham mais de 110 mil visualizações do vídeo, é um prejuízo enorme para
a imagem da AREA, é preciso de alguma forma parar. “Os nossos homens estão sendo
condenados e precisamos reparar de alguma forma, mas não será possível falar com 110 mil
pessoas, em todo caso ficou um aprendizado. Esclareceu que as autoridades sempre poderão
ter acesso as filmagens, e o trabalho em conjunto continuará, mas o cuidado de não entrar com
celular terão que ter, finalizou”. Em seguida foi aplaudido por todos os presentes.
Sr. Cláudio, morador da região e um dos idealizadores do grupo “Mais Segurança Já para
Alphaville”, se apresentou e informou que há mais de 30 anos reside na região, porém estava

no assalto que ocorreu em Santana de Parnaíba, no último dia 31. Parabeniza a AREA pelo
excelente serviço, e se chegamos até o assaltante é graças a imagem que foi registrada, disse.
Contudo o objetivo do grupo, além do aumento da segurança, é conscientizar os moradores
para que tenham discernimento ao divulgar ou falar de determinado assunto.
Em contrapartida, a presidente destaca que o Conseg é o local exato para trazer e levar
informações corretas. Alerta a todos sobre o cuidado na divulgação das informações, devido as
pessoas que desvirtuam o que leem, e ela, como advogada, pode afirmar que hoje a indústria
de dano moral é violenta, trata-se de uma responsabilidade do próprio grupo, e por último
parabenizou a todos pela iniciativa, disse são bem vindos sempre, porém, infelizmente, muitas
vezes, as pessoas aparecem uma única vez.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré.
Gerente Geral da SOCET, Sr. Oswaldo Silva, começou o ano de 2016 muito bem, em janeiro
sua vigilância registrou apenas um roubo de celular, ás 5h50 da madrugada, por um
motociclista com o garupa armado.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Centro Comercial Alphaville
O Gerente de Segurança, Gimenes, pediu o apoio da AREA e da GMB para afastar do entorno
do CCA pessoas panfletando, elas ficam nos acessos de pedestres pela lado de fora
incomodando os clientes com abordagens para entrega de propagandas. Outra questão, foi a
presença de ambulantes dentro e fora do CCA.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)
Pedidos de melhoria para iluminação pública da região:
- O Senhor Murillo Fraguas, diretor da Wall Street – escola de inglês, solicita melhorias na
iluminação pública da região, especialmente na al. Araguaia, até o momento conta com o apoio
da segurança da AREA.
- A Capitã Sandra informa que já encaminhou diversos relatórios para a área competente da
prefeitura e salientou que a falta de energia, carros abandonados, terrenos baldios, tudo isto
contribui para uma sensação de insegurança, e que a grande maioria dos roubos acontecem
em pontos de ônibus escuros, o que seria evitado se tivéssemos uma iluminação perfeita,
disse.
- A presidente esclareceu que o CONSEG também oficializou a prefeitura na época.
Esclareceu que em 2016 a obrigação de fornecer iluminação pública ficou por conta das
prefeituras, e as prefeituras querem devolver a responsabilidade ao governo do estado, no
entanto, os cidadãos ficam à deriva.
- O representante da Secretaria, Setorial Pinheiro, reforçou a importância da iluminação junto a
segurança, informou que o assunto é uma preocupação de todos e a secretaria de obras está
alinhando sobre a licitação da empresa que cuidará da pendencia.

Palestra - Combate e Prevenção à Dengue, Zika e Chikungunya
Josenaldo Vieira – Coordenador de Combate à Dengue, primeiramente agradeceu a
oportunidade e deu início a palestra. No ano de 2015, foram mais de 150 casos de vírus da
Dengue confirmados, só em Barueri, porém após ações realizadas pela Coordenadoria de
Vigilância em Saúde, além da contribuição da população, fez com que o número caísse para
quase zero, existe apenas 1 caso suspeito até o momento.
Na sequência explicou como se dá a ação do vírus da Dengue e o papel da fêmea, que por sua
vez, é responsável em transmitir o vírus, ela usa o sangue humano para perpetuar sua espécie.
Ar condicionado. Ambientes mais frios e o fluxo de ar do aparelho inibem a ação dos
mosquitos, mas não os eliminam. Borra de café. O mosquito se prolifera na água limpa e
parada, a borra de café somente sujará a água e não agirá como agente químico (exemplo
cloro). Posso pegar dengue mais de uma vez? Existem quatro tipos diferentes de vírus da
dengue, e a imunidade é específica para cada um dos tipos. Sobre a Vacina. Está em
preparação, existe dificuldade de encontrar pessoas com histórico de saúde sem dengue, ele
explicou que 60% das pessoas que pegam o vírus não desenvolvem sintoma algum, ou apenas
um ou dois deles.Mesmo após pegar os 4 tipos de vírus citados acima, ainda é possível
pegar a Zika, Chikungunya e a Febre Amarela. Não é possível que uma pessoa infectada
passe a doença diretamente para outra, somente o mosquito infectado transmitirá a doença. Já
a Zika, segundo informações dos Estados Unidos, pode ser transmitida por relações sexuais e
transfusão de sangue. Por que a Prefeitura não usa o fumacê? Eles têm a função de diminuir
a população de mosquitos adultos e devem ser utilizados somente em casos de surto ou
epidemia. O mosquito chega até os andares altos dos edifícios? Andares baixos tendem a
ter mais criadouros em função da facilidade de acesso pelo mosquito, mas ele pode se
espalhar pelas escadas e elevadores. Caixa D´água: nos bairros populares 60% dos
criadouros estão dentro das caixas, sugere caixa de rosca para eliminá-los. Cuidados com
vaso de plantas e flores com água, não utilize pratos debaixo dos vasos. Destaca
necessidade de cuidados com as Bromélias, existem muitos casos de criadouros dentro dos
residenciais. De uma forma geral, citou também a importância de limpezas nas calhas.
Definição da Dengue: doença febril aguda de curta duração, causada por um vírus transmitido
às pessoas através da picada do mosquito Aedes Aegypti infectado. Sintomas: febre alta
(acima de 38º C), dor no corpo e nas juntas, dor no fundo dos olhos, fraqueza e desanimo, dor
de cabeça, porém sem resfriado ou coriza.
Já as doenças relacionadas ao Zica Vírus é outra situação, além de ser tudo muito prematuro,
trata-se de uma enfermidade presente em países pobres e ricos, ou seja, a preocupação atinge
o mundo inteiro, ressaltou. Segundo o palestrante Josenaldo, os países desenvolvidos
beneficiarão os países mais pobres, por meio de estudos para combater a doença.
É diferente do vírus da Dengue, pois o corpo não consegue criar anticorpos para eliminar o
vírus, que é encapsulado e circula dentro do corpo, por isso é perigoso durante a gestação
(entre o 3º e 6º mês), ao passar na placenta contamina o líquido amniótico, e por fim se aloja
no cérebro, causando a microcefalia nos bebês. Para um adulto a zica não é preocupante,
pois ele sofre mais com os sintomas da dengue e chikungunya. Segundo o palestrante, o
fundador do Facebook declarou que o mundo poderá ter uma geração de microcefálicos,
somente o Canadá e Chile estão isentos dos vírus. Dica: eliminar os criadouros é a melhor
forma de combater as 3 doenças.
Conforme solicitado, o material utilizado na apresentação, será compartilhado com todos.

- Foi solicitado cartazes para divulgação do 0800 nas portarias do Centro Comercial AlphavilleCCA.
- Para informações sobre áreas e terrenos com mosquitos ligar no 0800 771757 ou direto no
APP de Barueri (aplicativo).
Assuntos Gerais
- A presidente destacou que muitas vezes divulgamos vídeos e informações na internet como
forma de alerta e não é, acabamos privilegiando a pessoa que está errada e a vítima fica ainda
mais constrangida.
- Sr. Murilo, é associado a AREA, elogiou o trabalho da Associação e do Sr. Leonardo, “em sua
modéstia forma de ver, não existe nada igual no Brasil como o trabalho da AREA, é
espetacular, pois todas as vezes que ocorreu um problema, que são mínimos, isto
considerando os 15 anos de sua empresa no mesmo ponto. Problemas existem, mas temos
que valorizar as pessoas que prestam um bom trabalho. A presidente complementa e diz que a
AREA não cuida somente da segurança, mas do paisagismo e limpeza das vias, se Alphaville é
o que é, é devido a AREA, reforçou.
- A presidente explanou também sobre o bairro Jubran, localizado entre Alphaville e Tamboré.
O qual necessita de segurança para exercer suas atividades, assim como a AREA faz em
Alphaville e a SOCET no Tamboré. Por isto, com a ajuda das Associações e Autoridades
Policiais foi criada a AREJ - Associação Residencial e Empresarial Jubran, a qual busca novas
adesões para a contratação de uma empresa de segurança.
- A presidente informou que capitã Sandra tem um projeto para as pessoas que ficam
vulneráveis ao usar o aparelho celular nas ruas e pontos de ônibus, trata-se de um assunto
importante para desenvolver junto ao Conseg. E por último, citou a campanha de trânsito que
será iniciada, em parceria com o Demutran, nos próximos dias.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião Ordinária do mês de Março de 2016
Data: 02/03/2016
Hora de Início: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

