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A presidente, Gislane Gandra Lima, saudou a todos os presentes e pontuou que excepcionalmente
essa reunião do mês de junho seria iniciada sem as presenças dos membros natos, devido ocorrência
grave na área do Tamboré. Na sequência, submeteu a ata da reunião anterior a aprovação.
Na oportunidade, a presidente divulgou a Campanha Nacional “Junho Vermelho”, que teve início no
último dia primeiro, com o movimento “Eu Dou Sangue”, que tem a missão de conscientizar a
população sobre a importância de doar sangue. Segundo informações, os estoques continuam
baixos, em torno de 30% a 40% da quantidade considerada ideal. Por isso, divulgou o posto de
Barueri que fica localizado no Hospital Municipal Dr. Francisco Moran, Rua Ângela Mirella, 354 –
Térreo – Jd. Barueri, mantem os mesmos horários de atendimento. De segunda a sexta-feira, das 8
ás 16h, conforme informações da Fundação Pró-Sangue.
Ocorrências. Devido à ausência da Polícia Militar - Instituição mais antiga, na pessoa da Comandante
da 5ª Cia - Capitã Sandra, o Diretor Técnico do Demutran - José Luiz Pinheiro, fez o uso da palavra.
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Delitos Apontados
Polícia Militar
Outros - Assunto: Forte Trabalho Integrado durante a Greve dos Caminhoneiros.
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos

Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, a Capitã PM Sandra saudou a todos e destacou os 2 acidentes graves e
simultâneos ocorridos no final da tarde; o 1º aconteceu no Tamboré e foi fatal, o 2º ocorreu na
Estrada dos Romeiros, com capotamento grave, impossibilitando sua chegada no horário.
Alertou o Pinheiro para os fios emaranhados nos postes, chamando a atenção dos furtadores de
cobres, além do risco de acidentes, assim como o fio que pegou fogo na Rua da Prata, em Barueri.
Ocorrências em Alphaville. Ressaltou variação de 2 furtos de veículos ocorridos nas alamedas
Araguaia, Grajaú e Xingú. Exemplificou com 1º caso de furto de veículo na data de ontem, às 22h,
que começou na Estrada da Aldeinha e seguiu sentido Carapicuíba, e ainda, durante o percurso o
fugitivo bateu em diversos veículos. O 2º caso foi de veículo que saiu de Barueri, o Águia foi acionado
e os infratores presos. “Mesmo sem desmanches instalados na região, o indicador cresce no
Município”.
Ressaltou que o Posto de Gasolina localizado na Estrada da Aldeinha, em frente a Hville, está sendo
roubado com frequência, por ser uma via rápida de acesso para Carapicuíba, e além de tudo, existe
a demora do registro por parte da vítima. Pontuou que Creta foi apreendido e os envolvidos presos,
já o Cobalt não foi possível localizar.
Posteriormente, relatou queda nos roubos, com apenas 4 registros; furtos outros, inclusive fios de
cobres, também diminuiu.
Ocorrências no Tamboré. Registro de 1 furto de veículo na Av. Marcos Penteado; 4 roubos na Av.
Piracema, 1 roubo na Av. Ceci e 1 roubo na al. Grajaú. Além de 1 roubo de veículo na Av. Piracema,
inclusive com apoio do BAEP, o qual localizou o veículo sentido Parque Imperial e após confronto, o
infrator foi morto no local.
Explanou sobre a greve dos caminhoneiros no mês de maio e suas complicações na área da 5ª cia,
salientou que mesmo com as dificuldades encontradas, os indicadores se mantiveram quase que
inalterados. De modo geral, houve apenas aumento de 1 roubo e 2 furtos veículos, além de 11
pessoas presas, 14 flagrantes, e ainda, os veículos localizados. “Foram dias difíceis, aliado ao fato de
conter os ânimos dos manifestantes em frente a Petrobrás”. Quando os veículos foram liberados para
abastecer a confusão foi indescritível, diante do mal comportamento dos motoristas; enchendo
galões inadequados para estocar em suas residências, fora as tentativas de saques nos postos”,
ressaltou. Por sua vez, o Demutran teve um papel fundamental durante a greve, a capitã esclareceu
que a partir de uma deliberação do Comando da PM, foi realizado um trabalho muito bem organizado
para manter a segurança nos transbordos de caminhões de combustíveis. Informou que foram 9
milhões de litros de combustível escoltados pela PM, GCMB e Demutran. Diante do exposto, o
Comandante do Batalhão encaminhará ofício de agradecimento para o prefeito, por disponibilizar
toda equipe durante as ações. Além das 600 Vans Escolares, vindas de diversos municípios, que
saíram do Centro de Barueri para a manifestação. Já os ônibus fretados de Alphaville foram colocados

na transversal da Castello Branco, o que poderia causar a quebra da ordem, se não fosse a presença
policial. Segundo os resultados apresentados, o trabalho integrado da PM, GCMB e Demutran, foi
fundamental para evitar um grande problema na região. Foi realizado um bom trabalho estratégico,
por isso os bairros não registraram nenhum saque de mercadoria ou em comércios, esclareceu a
capitã.
Por último, citou os futuros eventos no centro da cidade, e ainda, que a PM e GCMB estão alinhados
em relação as operações simultâneas, porém em locais diferentes, de forma eficiente e integrada.
A presidente parabenizou a capitã pelo excelente trabalho realizado e por manter a ordem pública
durante o período da greve.
Polícia Civil
Outros - Assunto: Monitoramento de Câmeras Eficazes.
Interessado: Dr. Ednelson de Jesus Martins

Delegado Titular 2º Distrito Policial, Dr. Ednelson, saudou a todos e informou que estava em perícia
no local do acidente de trabalho fatal com funcionário da Ability, o qual estava manuseando fibra
óptica e foi surpreendido com choque. A princípio, de acordo com o delegado, notou-se que o
passamento de fibra óptica encontra-se irregular.
Ocorrências. Em relação ao sistema de câmeras, pontuou 1 caso de vítima de extorsão (falso
sequestro), que preferiu entregar dinheiro em Itapevi e não em Barueri, por conter câmeras de
monitoramento espalhadas no município. Pontuou mais 1 caso esclarecido; do japonês vítima do
falso sequestro. Novamente, com ajuda das câmeras, o infrator teve pedido de prisão temporária
decretada.
Apontou 1 caso de locação de carro da Unidas para cometer golpes, onde uma pessoa contratada
para receber dinheiro foi presa.
Apontou prisões de 2 pessoas envolvidas no caso das Lojas Americanas, e que outros crimes
semelhantes foram identificados em São Bernardo do Campo pelas mesmas pessoas.
Quanto aos roubos de cargas, os números encontram-se baixos, devido ao trabalho preventivo e
prisões realizadas, pontuou.
Além de tudo, os Golpes de Saidinha de Banco ainda acontecem. Outro Golpe em evidência é o Golpe
dos Cartões Trocados. O processo de troca de cartões começa no momento em que o cliente insere
o cartão no caixa eletrônico e não consegue realizar a transação, porque o equipamento já havia sido
bloqueado pelos estelionatários. Na sequência, os sujeitos pedem para o cliente retornar ao caixa
sem fazer a operação e, rapidamente, trocam os cartões para realizarem compras via internet. Foram
4 vítimas na região, todas reconheceram o estelionatário reincidente, e novamente, o delegado
pediu sua prisão.
Alertou para outro caso em caixa eletrônico. A pessoa realiza a transação normalmente, os sujeitos
jogam papeis no chão com mensagem de erro e quando o cliente se distrai, novamente, trocam os
cartões. Em alguns casos, os sujeitos conseguem a senha e realizam saques no mesmo local, sem
contar as compras que serão feitas posteriormente via internet, através do código de segurança do
cartão. Pontuou que em alguns casos os bancos têm ressarcidos as vítimas.
Leonardo orientou que todos habilitem o serviço de aviso de débitos via SMS disponibilizado pelos
cartões de crédito e débito, de modo a inibir os débitos a partir da primeira transação.

Golpes através de simulação de compra de celular divulgado na OLX. O estelionatário efetua um
depósito falso, com envelope vazio, e encaminha para o vendedor. O produto é retirado no próprio
correio, para não deixar rastros. Por esse mesmo motivo, foi realizada prisão de quadrilha em São
Paulo, inclusive, com vítimas de Barueri, explicou o delegado.
Alertou que a internet, de um modo geral, é uma plataforma muito utilizada para golpe. Além de
tudo, atualmente, não é possível rastrear o IP (endereço eletrônico). Mesmo após a quebra de sigilo,
um novo sistema altera o endereço para os Estados Unidos. Orientou a todos para maior atenção
nas compras realizadas pela internet.
Para finalizar, ressaltou que o trabalho investigativo fluiu muito bem no mês de maio, devido as
imagens das câmeras e trabalho preventivo integrado. Parabenizou, em especial, a AREA por ceder
as filmagens e colaborar com a polícia para realização de um trabalho eficaz na região.
Guarda Civil Municipal de Barueri
Outros - Assunto: 2018 tem o melhor quadrimestre desde o ano de 2012.
Interessado: Comandante Marcus Aparecido Guedes

Pela Guarda Municipal de Barueri, o Inspetor Donizete da Silva, iniciou ressaltando o melhor
quadrimestre da GCMB desde o ano de 2012, com recorde histórico.
Em 2012 foi registrado o índice de criminalidade mais seguro, e mesmo assim houve redução de
12,4% comparado com o mesmo período em 2018. Em 2017, com 34,4% a menos de ocorrências.
Em 2016, com 15,8% a menos de ocorrências que a média desde 2012. No entanto, o quadrimestre
de 2017 já havia sido 25% melhor que o ano de 2016. “Em 2018 melhoramos ainda mais segundo
nossas estatísticas”, pontuou.
Com relação as metas prioritárias, o batalhão da GCMB atingiu as metas nas 3 companhias dos
principais indicadores, são eles: furto, roubo, furto de veículo, roubo de veículo e roubo outros.
“Trata-se de uma meta histórica, com os quatro melhores quadrimestres subsequentes, sendo que o
ano de 2018 teve o melhor resultado”.
Informou que a Guarda destacou patrulha com 3 motos para Alphaville, no período das 18h até 21h,
nas alamedas Rio Negro, Araguaia e Piracema, de modo a inibir os roubos por motocicletas. No
ensejo, agradeceu o trabalho realizado pela AREA e diversos flagrantes de furtos realizados em
conjunto com a GCM.
A presidente pontuou que a população é a grande beneficiária desse trabalho integrado entre as
forças de segurança da região. Em contrapartida, o Sr. Murilo sugeriu que o trabalho fosse mais
divulgado para a população. A presidente explicou que o CONSEG utiliza o informativo trimestral
para realizar esse trabalho, ou seja, para informar a população sobre as ações conjuntas entre a PM,
GCMB, PC e Demutran, assim como as entidades privadas: AREA; em Alphaville e a SOCET; no
Tamboré, sem deixar de citar a segurança dos residenciais horizontais.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)

O Diretor Técnico, José Luiz Pinheiro, saudou a todos e pontuou que no mês de maio não houve
nenhum óbito em acidentes de trânsito. Registrou 15 acidentes com vítimas, com aumento de 2
casos; 17 acidentes sem vítima, com aumento de 10 casos; 3 atropelamentos, onde um deles o
motorista estava com o celular. Constatou-se que a maioria dos acidentes sem vítimas foram
ocasionados devido ao mal uso do celular enquanto se dirige. Por conta desse aumento, o NET –

Núcleo de Educação no Trânsito intensificará as ações com blitzes e panfletagens nos semáforos,
bem como nas faixas de pedestres e em locais com maior aglomeração de pessoas.
Posteriormente, explanou sobre acidente com funcionário da Ability durante horário de serviço.
Após o choque, a vítima sofreu três paradas cardíacas e não resistiu. A energia foi desligada pela
Eletropaulo por volta das 16h30, já o acidente aconteceu às 15h50.
Sobre o emaranhado de fios, com riscos de acidentes e segurança viária comprometida, esclareceu
que a Secretaria de Obras, após receber ofícios do CONSEG e da AREA, notificou as empresas para
realizarem melhoria nos cabeamentos soltos, por isso na al. Araguaia (Tamboré), já é possível notar
a melhoria.
Após ser questionado sobre o mal uso da área de carga e descarga na Avenida Copa Cabana. Além
dos carros parados com as portas abertas em via de mão dupla. Pinheiro pontuou que solicitará
intensificação de fiscalização nos locais.
Outros - Assunto: Entidade Privada.
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville

O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. Cunha, saudou a todos e pontuou que a vigilância da AREA
registrou apenas 1 roubo, no mês de maio, no Posto de Gasolina da Aldeinha. Informou que a
região das Avenidas São Paulo, Ceará e Aldeinha, é muito preocupante devido ao grande número
de moças que saem, em diversos horários, das empresas e são vítimas fáceis dos motoqueiros.
“Trata-se de um local com rota de fuga rápida pela ponte estaiada”.
Quanto aos furtos de cabos de cobres, esclareceu que devido ao cenário de crise os galpões
encontram-se vazios e sem vigilância, o que tem atraído os traficantes para o roubo, e
consequentemente, os flagrantes realizados. A capitã complementou que é necessário identificar o
receptador.
Leonardo informou que não foi registrado nenhum furto de veículo, mas já os casos de
atropelamentos são frequentes. Ainda nesse ponto citou a faixa de pedestre no retorno do
Residencial Dois, cujo o motorista não enxerga a faixa por conta de geometria (lombada). “É um
ponto com o maior risco comparado as outras faixas de pedestres”, pontuou.
Com relação a greve não houve maiores ocorrências, a vigilância manteve suas viaturas.
Para finalizar, esclareceu sobre organização de diversos ataques do PCC (Primeiro Comando da
Capital) no estado de Minas Gerais. Foram 17 cidades atacadas simultaneamente nesta data.
Segundo ele, embora o estado de São Paulo tenha mais recursos, não está livre das ações, e ainda
que é necessário, por parte das autoridades, o combate do crime organizado de forma mais severa.
Outros - Assunto: Entidade Privada.
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré

Gerente Geral da Socet, Sr. Oswaldo Silva, saudou os presentes e pontuou que a vigilância da Socet
registrou somente 1 ocorrência em Galpão vazio. Pontuou que proprietária já havia sido
recomendada a fechar o imóvel, o qual encontra-se com fácil acesso. A proprietária relatou apenas
que a porta estava quebrada, mas não soube dizer se algo foi furtado.
Sr. Oswaldo, informou que na área da SOCET existem vários Galpões vazios, inclusive, que os
proprietários já foram orientados a investirem em segurança pessoal ou em algum sistema de
segurança monitorado, todavia, não foram respeitadas tais recomendações.

Outros - Assunto: Ocorrências.
Interessado: Centro Comercial Alphaville

Encarregado de Segurança, Rogério Pedro Ruiz, saudou a todos e justificou a ausência do Gimenes.
Informou que no mês de maio 5 jovens, funcionários do CCA, foram detidos por uso de
entorpecentes na al. Purus (lado externo do CCA). A delegacia prontamente atendeu a ocorrência e
os conduziram até o 2º DP.
Outros - Assunto: Prevenção.
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mútuo

O diretor do PAM, Joaquim Domingues, saudou a todos e esclareceu que a entidade mantem seus
trabalhos preventivos. Pontuou que o PAM, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, havia
programado o curso de estrutura colapsada (retirada de destroços) um pouco antes do incidente
ocorrido no prédio em São Paulo, o qual foi adiado para data posterior devido à greve dos
caminhoneiros.
Informou que o PAM tem enviado profissionais para cursos nos Texas ao longo dos últimos anos, por
isso, é hora de colher os frutos por meio da disseminação do conhecimento adquirido durante as
especializações, de modo a realizar um trabalho de multiplicação dentro do Corpo de Bombeiros de
Barueri, finalizou.
A presidente o agradeceu por trazer informações do Plano de Auxílio Mútuo do Corpo de Bombeiros
de Barueri.
Outros - Assunto: Sem ocorrências.
Interessado: Shopping Iguatemi

Gerente de Segurança, Charles, saudou a todos e informou que o mês de maio foi tranquilo, sem
ocorrências. Informou que passou o período de greve sem maiores transtornos, devido ao trabalho
em conjunto com a capitã PM Sandra, GCM, Associações Privadas e Demutran, que por sua vez,
presta um grande trabalho de melhoria no trânsito da região.
Outros - Assunto: Ocorrências em Queda.
Interessado: Shopping Tamboré

Gerente de Segurança Marcelo, saudou a todos e reforçou todo suporte oferecido para a fatalidade
envolvendo funcionário da empresa Ability. Esclareceu que o Águia, assim como o Demutran, Polícia
Militar e Guarda Municipal, ofereceram todo suporte necessário no local do incidente.
Relatou que as ocorrências dentro do Shopping Tamboré encontram-se baixas, devido ao trabalho
ostensivo de viaturas da PM e GCM, com foco nos arredores e vias escuras, proporcionando sensação
de segurança estável para o cliente.
Quanto a greve dos caminhoneiros, pontuou que o Demutran realizou um trabalho fundamental nas
principais avenidas, assim como a GCM e PM, as quais mantiveram a ordem no posto de gasolina do
Shopping, de modo que todos conseguiram acessar e sair do Shopping. Por último, agradeceu todo
apoio da força de segurança.
A presidente agradeceu pela presença do Shopping nas reuniões e questionou sobre câmeras
externas nas mediações do Shopping. Pinheiro afirmou que o projeto de câmeras está em
andamento, inclusive algumas já foram instaladas. Além disso, foi divulgado em reunião o link
http://serviços.barueri.sp.gov.br/câmeras - Câmeras ao Vivo Barueri em tempo real.

Assuntos Gerais

- O morador, Marco Antônio Lopes, pontuou que notou duas pessoas com ações estranhas em imóvel
vazio da Zoomp, localizado no Jubran. A AREA intermediou a situação, mesmo não sendo sua área
abrangência, por isso agradeceu pelo apoio e o reforço da GCM. Informou que após alguns dias, o
terreno foi limpo e fixada placa informando o lançamento do imóvel no leilão Judicial.
Solicitação. Pediu atenção para os ambulantes da al. Tucunaré, em especial, para o “homem aranha”,
o qual está abordando agressivamente, na maioria das vezes as mulheres, para pedir dinheiro.
Informou que algumas reclamações já foram realizadas para a GCM.
A capitã orientou a população para que não doe esmolas, assim coibirá problemas futuros.
- A moradora, Solange Braga, alertou para o uso de drogas na Av. Oiapoque, nas proximidades no
edifício Montblanc e obras da Dupont. Segundo ela, os rapazes se drogam nos dois pontos de ônibus
durante o dia e a noite. Leonardo Cunha, sugeriu que a AREA fosse acionada através dos fones de
emergência ou pelo aplicativo, que pode ser baixado no celular gratuitamente, basta digitar AREA
Alphaville.
- Dra. Maria Clara convidou a todos para a solenidade de troca de presidentes no Rotary.
Relatou problema em loja de roupa dentro do Shopping Tamboré. Esclareceu que sumiu a bolsa de
uma das estrangeiras (Inter cambistas do Rotary do Programa de Jovens) que estava hospedada em
sua residência. Pontou que a gerente estava ocupada e não pode atender e nenhum segurança foi
encontrado. Depois de muito tempo, uma das moças encontrou a bolsa em outro local que foi
deixada, com as roupas em cima. Por isso, agradeceu e elogiou o trabalho do COPOM - 190.
Não havendo mais assuntos tratados, a Presidente Gislane Gandra encerrou a reunião com uma salva
de palmas ao aniversariante do dia, Vice-presidente, Sr. Enzo Scalzi.
LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião Ordinária do mês de Julho de 2018
Data: 04/07/2018
Hora de Início da Reunião: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

