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FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A presidente Gislane Gandra saudou a todos os presentes e submeteu a ata da reunião anterior
a aprovação. Informou que no dia 09 de setembro o Conseg Alphaville – Tamboré completou 20
anos de existência e de trabalhos ininterruptos em prol da sociedade. Ressaltou que a
colaboração de todos os participantes anteriores, atuais e futuros membros, possibilitarão a
permanência de um trabalho comunitário e de união.
Diante dos trabalhos feitos, o Conseg conta com os apoios das Polícias Militar e Civil, GCMB,
Demutran, das associações privadas, como a AREA e SOCET, que zelam pela limpeza dos
bairros e cuidam da segurança de todos. Além da segurança realizada pelo residenciais,
shoppings centers e o colégio Mackenzie.
Por meio de suas reuniões mensais, pontuou que a entidade identificou diversos registros de
ocorrências de trânsito fruto do mau uso de celulares, e assim, criou uma ação de
conscientização com o apoio dos seus membros natos, da sua diretoria, dos seus participantes
e da Fábrica de Vídeo, para a produção de vídeo; da Hello, para veiculação; da HVille, que cedeu
o veículo; do Demutran, da AREA e da PM. O vídeo produzido foi veiculado nas mídias de
elevadores dos bairros de Alphaville e Tamboré, durante a Semana Nacional de Trânsito
celebrada entre os dias 18 a 25/09, com o objetivo de orientar os condutores de que “um segundo
pode custar vidas”. E, certamente continuará sendo divulgado de forma contribuir cada vez mais
para um trânsito mais seguro.
Posteriormente, informou que o CONSEG Notícias ed. 68 (Ago/Set) entrará em circulação na
próxima semana, com o tema de capa: “Não se torne mais uma vítima de furtos de objetos em
veículos”.
Para finalizar, explanou brevemente sobre o Outubro Rosa – Campanha em Combate ao Câncer
de Mama. Prosseguiu com as ocorrências e passou a palavra ao membro nato mais antigo:
Capitã PM Sandra.
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Membro Nato PM:
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AUTORIDADES PRESENTES – MEMBROS INSTITUCIONAIS E REPRESENTATIVOS

FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
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 apontou incidência
de queda nos crimes mais contundentes, como os roubos de veículos e roubos outros.
Entretanto, informou que os furtos de veículos encontram-se em crescente. Diante disso, haverá
uma reunião estratégica com o Dr. Ednelson, e, fez um alerta para que todos os funcionários de
portarias de residenciais e empresas, ao notarem algo suspeito, acione imediatamente a PM,
GCMB, AREA ou SOCET. “É necessário que o cidadão se sinta responsável ao ver uma situação
suspeita e avise os órgãos de segurança”.
Explanou sobre ODSI – Operação de Direção de Seguro Integrada, realizada pelas polícias
militar e civil, Denatran. Ressaltou sobre a mega operação realizada com o CPtran, efetivo da 5ª
cia, GCMB e Demutran, durante três finais de semanas consecutivos, o que possibilitou o
recolhimento de 50 motos e 25 automóveis na região do Pq. Imperial. Estima-se um trabalho
integrado de 50 policiais nas operações. Entretanto, o resultado refletirá na redução dos índices
de uma forma geral, pontuou a capitã.
Além disso, esclareceu que há um planejamento previsto para o final de ano devido ao grande
fluxo de pessoas, compras e festas.
Ressaltou que está com tratativas com a nova Gestão do Shopping Tamboré, e ainda, que o
sistema de monitoramento do shopping é muito interessante, o que possibilitará trabalhos
focados em locais com maior incidências de pessoas, como nos shoppings. Na sequência, foi
parabenizada pelos presentes. A Socet registrou seus agradecimentos a capitã, enalteceu seu
trabalho, bem como os bloqueios realizados pela PM nas avenidas Ceci e Piracema.
A presidente parabenizou a Polícia Militar, na pessoa da capitã Sandra, pela ação e redução dos
índices. E, com relação ao aumento furtos, alertou que cabe a cada um divulgar o índice
apresentado, para que as pessoas tenham mais atenção onde deixam seus carros, que evitem
estacionarem nas ruas e optem por estacionamentos pagos. E ainda que, verifiquem se seu carro
foi fechado, ou até mesmo se o capetinha não está sendo acionado junto com alarme. “Divulgar
as informações para que as pessoas tomem conhecimento, seja por meio dos residenciais,
condomínios ou empresas, para que tenham atenção a menor atitude suspeita na rua, e
responsabilidade para acionar, imediatamente, a PM, a GCMB, a AREA ou a SOCET. Só assim
será possível combater e ajudar na redução dos furtos de carros na região”, concluiu a
presidente.
Polícia Civil
Outros - Assunto: Elogios
Interessado: Dr. Ednelson de Jesus Martins
Delegado Titular do 2º DP de Alphaville, Dr. Ednelson saudou a todos e parabenizou o Conseg
e todos seus participantes, pelos 20 anos de existência e de trabalhos ininterruptos. Ressaltou
a importância da campanha de conscientização de trânsito sobre o uso do celular na direção,
alertou que é necessário alertar as pessoas, pois o acidente pode ser considerado um crime
grave, sujeito a homicídio doloso. Entretanto, além das mortes causadas, o motorista poderá
ser preso e prejudicar as famílias envolvidas, esclareceu o delegado.

Sobre a preocupação com os furtos de veículos, pontuou que desde o início do ano algumas
medidas vem sendo praticadas, e somente no mês de setembro houve um aumento maior,
mas se comparado ao ano passado, o índice foi reduzido. Informou que trata-se de um crime
com grande dificuldade para área investigativa, devido à falta de câmeras nos bairros mais
pobres, porém, tanto o roubo quanto o furto, os veículos acabam sendo localizados. Contudo, o
trabalho ostensivo e preventivo da PM, GCMB e PC, é extremamente importante para retirar os
veículos de circulação, visto que são abandonados após praticarem o crime.
Sobre o roubo de carga, apontou uma queda de 50% com relação ao mês passado, de 10 para
5 roubos. Foi realizado um trabalho investigativo no Jd. Mutinga e os receptadores foram
identificados. Duas pessoas foram detidas, além de flagrante de roubo de carga realizado pela
PM e ostensividade da GCMB. Tudo isso refletiu na queda dos índices, pontuou o delegado.
Destacou que 40% dos roubos e furtos são de celular, e ainda que os infratores estão a pé.
Registrou que muitos furtos são realizados pelos funcionários dentro das empresas.
Além disso, foi registrada uma saidinha de banco, a qual será investigada a partir das imagens
cedidas pela AREA.
Parabenizou a GCMB pela flagrante de roubo em residência no Jd. Mutinga. As imagens
possibilitaram a identificação de um dos integrantes e confirmadas passagens pela polícia.
Chamou atenção para homicídio esclarecido no Jd. Mutinga, onde o sujeito tentou matar o
próprio pai e acabou matando outra vítima que foi esclarecer a situação.
Citou 1 suicídio, a pessoa saltou do 16º andar, fato muito triste e delicado, pontuou.
Quanto aos estelionatos, considerados crimes sem violência, informou que tem feito diversas
vítimas. Exemplificou com um caso em que uma senhora depositou 30 mil para ganhar 100 mil;
o tradicional bilhete premiado. Citou o falso empréstimo, onde o suposto banco exige o
depósito para firmar o acordo. A presidente alertou para propaganda feita no facebook com
promoção de celular no valor de R$ 900,00 nas compras realizadas pelo cartão da loja, e de
500,00 para as compras via boletos. Após suspeita da promoção, ligou na loja e confirmou a
fraude.
Para finalizar, o delegado salientou que a soma de força entre a PC, PM e GCM possibilitou a
redução dos índices. A presidente o parabenizou pelos trabalhos executados.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Leonardo Rodrigues Cunha, saudou a todos e questionou as
autoridades presentes sobre os furtos de veículos, visto que a área reduziu drasticamente os
furtos de motocicletas, após instalação de câmeras em todos os bolsões de motocicletas.
Citou apenas 1 roubo de moto de alta cilindrada na al. Amazonas e chamou atenção para os
Call Box (fones de emergências da AREA) instalados na alameda, e ainda o poder de resposta
por conta da rede integrada entre a PM, GCMB e PR, o que dificilmente permitirá que o ladrão
fuja com a moto. Além dessa ferramenta de segurança, a AREA conta com o aplicativo, outro
meio eficaz para comunicação de crime no complexo do Centro Empresarial de Alphaville.
Chamou a atenção para os 208 mil roubos de celulares, durante 1 ano, apontado no Estadão
de São Paulo. Após correlação feita entre a população de SP e os 200 mil moradores da
região, constatou que 3 mil registros poderiam ocorrer na região, porém, felizmente o trabalho
integrado entre as forças de segurança, possibilita uma média inferior a realidade do estado.
Quanto ao roubo de carga, esclareceu que o RJ está sendo prejudicado com as entregas,
segundo ele, os Correios poderá não entregar via sedex em pelo menos um terço das cidades.
Por isso, enalteceu o trabalho diferenciado realizado nos bairros de Alphaville e do Tamboré.

Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré.
Gerente Geral da SOCET, Sr. Oswaldo Silva, saudou os presentes e informou que a vigilância
do Centro Empresarial Tamboré registrou 1 motoqueiro que abasteceu a moto no Posto de
Gasolina e fugiu sem efetuar o pagamento, 1 furto de veículo e 2 tentativas de furto de veículo.
No primeiro caso, a senhora informou ao vigilante que foi ao Circo no Shopping Tamboré e
estacionou o carro na Av. Rio Preto, e quando retornou o veículo não estava no local. O
segundo fato, ocorreu quando o vigilante notou atitude suspeita e imediatamente acionou a
GCMB, a qual deteve o meliante já dentro do carro. Na terceira tentativa, o proprietário chegou
e logo notou que forçaram a abertura do veículo, mas não conseguiram levá-lo. No entanto, o
Sr. Oswaldo registrou que o resultado da SOCET é muito bom, visto que: um bandido foi preso;
a Socet permaneceu 1 ano e meio sem registro de furtos de veículos, e ainda, 4 meses
consecutivos sem ocorrências. A presidente o parabenizou pelo trabalho em conjunto com a
GCMB, PM e PC.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mutuo
O presidente, Joaquim Domingues Filho, saudou a todos e como de costume, agradeceu a
oportunidade dada para o PAM. Estão satisfeitos com a chegada da chuva, devido aos focos
de incêndio no Brasil. Pontuou que no dia 18 de outubro será realizado um grande simulado na
Liquigás, com a finalidade de treinar a própria Liquigás, bem como cumprir com a meta de
realizar todo ano um grande simulado para o corpo de bombeiros e para a defesa civil. O
evento envolverá diversas empresas, tais como a Cetesb e Suatrans, além da Polícia Militar.
Pontuou que o Shopping Tamboré também realizará o simulado no mesmo dia. Na
oportunidade, convida a todos para participarem do evento, que ocorrerá das 9h às 11h.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)
O Diretor Técnico, José Luiz Pinheiro de Oliveira, saudou a todos e agradeceu o Conseg e a
AREA pelo apoio na Campanha de Trânsito, desenvolvido pela Fábrica de Vídeo. Após os
agradecimentos, esclareceu que o Demutran vem trabalhando na melhoria da sinalização do
Município com foco em alguns bairros, como Alphaville e Tamboré, devido ao grande fluxo de
pessoas e números de acidentes. Além disso, pontuou que será implantado uma faixa na al.
Purus para os motoristas não desrespeitarem o sinal de vermelho, o que vem gerando um grande
número de autuações, principalmente aos sábados, no dia de feira.
Informou que será complementado, com a zona azul, o lado direito da al. Amazonas.
Morador parabenizou pela execução do asfalto na av. Andrômeda, conforme solicitado. Pontuou
que continua o problema do ônibus com o viaduto. Pinheiro informou que estão trabalhando nisto.
Foi questionado sobre o trânsito e falta de segurança nas proximidades da Fieb, com risco de
acidentes com as crianças. Pinheiro esclareceu que os empreendimentos próximos já preveem
a implantação de semáforo no local.
Questionado pelo trânsito no retorno em frente ao Carrefour com o Wal Mart, informou que serão
realizadas algumas mudanças para melhoria, de acordo com projeto do Giga. Mesmo assim foi
solicitado uma placa informativa no local.

Assuntos Gerais
- A capitã Sandra foi questionada sobre roubo na Av. Cobacabana e suposta demora do
atendimento da Polícia Militar. A capitã pediu que a vítima entre em contato diretamente com
ela, para formalização e levantamento das medidas cabíveis.
- A AREA foi questionada sobre a brigada de incêndio nas empresas da região. Domingues
esclareceu que a grande maioria das empresas não realizam o devido treinamento 1 vez ao
ano. Por isso, há muitas possibilidades de riscos e graves incidentes.
- Ao final de reunião, foi transmitido o vídeo memória do Conseg Alphaville – Tamboré, com um
histórico breve de sua atuação junto à comunidade com foco nas ações preventivas de
segurança. Com a palavra, a presidente agradeceu a todos os presidentes que fizeram parte
da história da entidade, bem como a sociedade presente e demais autoridades, como os
comandantes e delegados. Na ocasião, convidou todos para cortarem um bolo em
comemoração aos 20 anos da entidade.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião Ordinária do mês de Novembro de 2017
Data: 01/11/2017
Hora de Início da Reunião: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

