
Realização:

Ação Comunitária da Chácara Santo Antônio

Orientação:

Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública

Polícia Militar do Estado de São Paulo

Polícia Civil do Estado de São Paulo

Conseg - Santo Amaro

Apoio:

Câmara Americana de Comércio - Amcham SP

Patrocínio:



CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
 E TÉCNICAS OPERACIONAIS

PARA VIGILANTES AUTÔNOMOS



A Ação Comunitária da Chácara Santo Antônio, Viva São Paulo,
nasceu em 2000, por iniciativa da Câmara Americana de Comércio
que, na ocasião, já tinha a visão de comunidade e participação
social como parte das responsabilidades das empresas. A ela se
juntaram empresas sediadas na região que, desde então, vêm
trabalhando para fazer do bairro um local aprazível e seguro para
se trabalhar e morar.

O projeto “Vigilante Autônomo” visa integrar moradores, funcionári-
os das empresas, prestadores de serviço que atuam no bairro,
órgãos públicos e autoridades para melhoria da qualidade de vida
a partir da maior segurança de todos. Este projeto foi implantado
no Morumbi, e vem obtendo bons resultados. Agradecemos ao Sr.
Lawrence Casagrande Lourenço e à Sra. Julia Titz de Rezende, da
Secretaria de Segurança Pública e do Conseg Morumbi, respecti-
vamente, pela apresentação do projeto e apoio na implantação do
modelo em nossa região.

Os vigilantes autônomos de nosso bairro serão cadastrados e
orientados para que possam prestar serviços como profissionais
de segurança com mais responsabilidade e qualidade e com
entendimento da importância de seu papel na comunidade.

Para o sucesso desta empreitada, agradecemos a participação de
todos, em especial dos profissionais voluntários que ministrarão
as palestras e prestarão suporte a estes seguranças.

Nossos agradecimentos também ao Daniel Milaré, responsável
pelas ilustrações e projeto gráfico desta cartilha, à equipe da
HAAM Publicidade, pelo suporte técnico operacional, ao Lucélio
Moraes, Head do Grupo de Comunicação da Ação Comunitária, e
às empresas patrocinadoras desta edição, que ajudaram na
produção de um material mais profissional, de acordo com as
melhores intenções desta iniciativa.

Jorge Harrald Muller
Ação Comunitária da Chácara Santo Antônio
Presidente do Conselho
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1- RELAÇÕES HUMANAS E CIDADANIA

"Melhor o vizinho que está perto do que um irmão que está longe."
Provérbios 27:10.

Como se deve começar?

Nós nos esforçamos para sermos bons vizinhos?

Se sentimos necessidade de melhorar neste assunto, temos de
começar com a nossa atitude mental. Devemos esforçar-nos para ser
um bom vizinho. Isso contribui para que também tenhamos bons
vizinhos. Jesus, no seu famoso Sermão da Montanha disse: "Todas as
coisas que quereis que os homens vos façam, vós também tendes de
fazer do mesmo modo a eles." (Mateus 7:12) Tratar os outros com
respeito, dignidade e bondade os incentivará a tratar você do mesmo
modo.

No artigo "Ame a Tua Vizinhança",  da jornalista e autora Lise
Funderburg mencionou algumas coisas simples que se podem fazer
para promover um espírito comunitário. Ela escreveu:

"Quero que o contato se traduza na infinidade de pequenos favores que vizinhos fazem uns aos outros  apanhar
jornais, cuidar de crianças, ir buscar algo no mercado. Quero esta aproximação num mundo cada vez mais
alienado, em que as comunidades são fragilizadas pelo medo e pelo crime." Depois ela acrescentou: "É preciso
começar em algum lugar. Por que não com o seu vizinho?”

Vizinhos, como parentes, são pessoas na sua vida que você nem sempre pode escolher. O relacionamento exige
tato, certa cortesia e tolerância."

Deve-se admitir que muitos de nós se sentem constrangidos de se aproximar de vizinhos. Pode parecer muito
mais fácil evitar o contato e isolar-se, o bom vizinho se esforça a se familiarizar com as pessoas à sua volta.
Embora não necessariamente queira criar uma estreita amizade, de vez em quando faz questão de trocar com
eles algumas palavras, talvez começando apenas com um sorriso ou acenando amigavelmente.

Por exemplo, o jornal The New York Times noticiou que, quando um terremoto devastador atingiu a Turquia em
1999, inimigos tradicionais mostraram solidariedade.

Certamente, empenhar-se em trabalhos de socorro depois de catástrofes é um gesto nobre e heróico de solidari-
edade.

Mesmo assim, salvar a vida de um vizinho por avisá-lo antes de sobrevir uma adversidade certamente pode ser
considerado uma demonstração ainda mais valiosa do espírito comunitário.

Infelizmente, a História revela que aqueles que advertem vizinhos sobre iminentes catástrofes muitas vezes não
são bem-vindos, visto que na época do aviso a catástrofe ainda não é bem discernível. Os que dão o aviso muitas
vezes se confrontam com descrença. Requer muita persistência e abnegação por parte dos que procuram ajudar
os que não se apercebem da sua situação perigosa.

Em muitas partes do mundo, não existe mais essa preocupação com outros membros da comunidade. Por
exemplo, considere o caso trágico de Wolfgang Dircks, que morava num prédio de apartamentos na Europa
ocidental. Há alguns anos, o jornal  noticiou que, embora as 17 famílias que moravam no mesmo prédio que
Wolfgang tivessem notado a sua ausência, "ninguém pensou em tocar a campainha dele". Finalmente, quando o
dono do imóvel foi ao apartamento, "ele descobriu um esqueleto sentado diante do televisor". No colo do esquele-
to havia uma programação de televisão com a data de 5 de dezembro de 1993. Wolfgang já estava morto havia
cinco anos. Que prova lamentável do colapso do espírito comunitário!

Comunidade  é o conjunto de pessoas organizadas que vivem ou habitam um determinado local.

Cidadania  é o exercício de direitos e a cobrança de deveres de cada um e de todos. Exige uma sadia convivência
entre o público e o privado.

Solidariedade e parceria  são as palavras-chaves no exercício de uma nova atitude de cidadania.
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“O relacionamento exige tato, certa cortesia
e tolerância”



2- POLÍCIA COMUNITÁRIA

 A polícia é uma organização destinada a prevenir e reprimir
delitos, garantindo a ordem pública, a liberdade e a seguran-
ça individual, cujo fim é assegurar a estabilidade e proteger a
ordem social.

A polícia comunitária é uma filosofia e estratégia de trabalho
eficaz, participativa e descentralizada, para enfrentar a ques-
tão da segurança pública, através da colaboração estreita
entre Gonverno e a sociedade organizada.

O Policiamento comunitário é uma tendência mundial e se
baseia na busca de uma relação mais estreita do policial do
bairro com as pessoas, estabelecendo ações conjuntas e
integradas, de forma organizada e prática, buscando solu-
ções para melhorar as condições de vida, em que a seguran-
ça é um dos objetivos a serem alcançados.

A participação da comunidade e o respeito mútuo são iniciati-
vas a serem adotadas, uma vez que viabilizam a busca de
informações, prevenindo delitos e administrando os conflitos
de forma menos traumáticas à vida social.

Ao se falar "comunidade", queremos falar não apenas no
cidadão morador, influente, ou nos comerciantes, mas todos
os cidadãos que freqüentam a área, trabalhando (população
flutuante) ou residindo nela. Não está incluído nesta parceria
o criminoso que, embora seja um cidadão, não estará em
sintonia com os anseios da comunidade.
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PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE POLICIAMENTO CONVENCIONAL E COMUNITÁRIO

No policiamento convencional, o policial trabalha em vários bairros e é anônimo. O
policial comunitário, por trabalhar sempre no mesmo bairro, é conhecido pela popula-
ção local e dispõe de mais informações.

No policiamento convencional, a polícia é reativa e prioriza a defesa do patrimônio,
enquanto que no policiamento comunitário, a polícia é preventiva, antecipando-se aos
fatos, priorizando a defesa da vida e da dignidade das pessoas.

OBJETIVOS DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

 - Preparar a comunidade, a polícia e demais órgãos públicos para atuar de forma
integrada na garantia da segurança pública e na melhoria da qualidade geral de vida
da população.

 - Conscientizar a população sobre a responsabilidade de cada um na prevenção
indireta dos crimes.

 - Valorizar o policial comunitário, atribuindo-lhe área geográfica de competência
específica e integrando-o à comunidade local.

- Despertar no cidadão o interesse pela solução em conjunto dos problemas co-
muns, através da ajuda mútua.

- Preparar o policial comunitário para utilizar-se, democraticamente, da força que a lei
lhe concede, como último recurso na administração de conflitos.

“A cobrança do vigilante é essencial”
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2- POLÍCIA COMUNITÁRIA

BASES COMUNITÁRIAS DE SEGURANÇA
Local onde trabalham grupos fixos de policiais militares, comandados por um sargento PM e supervisiona-
dos por um Oficial PM, em parceria com a comunidade, Polícia Civil e demais órgãos públicos.

As principais atividades desenvolvidas nas Bases Comunitárias de Segurança:
- integração operacional da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e outros órgãos da área de
segurança pública.
- comunicação com órgãos Municipais, Estaduais e Federais;
- contato com lideranças da comunidade;
- mapear áreas de crimes e violência na comunidade, através das reuniões comunitárias;
- criar estratégia para a solução dos problemas comunitários;
- ter como complemento o policiamento ostensivo comunitário, os postos 24 horas, a Força Tática, os
postos móveis de segurança e a segurança escolar.
- estimular a comunidade a participar.

PARCERIAS: POLÍCIA MILITAR X COMUNIDADE
A comunidade só poderá agir em parceria com a Polícia Militar se souber quando e como pode colaborar.
Tal parceria é construída com a troca de idéias,com um bom atendimento à população e com avaliação
constante das necessidades.

 O objetivo da PM é proteger e socorrer o cidadão ordeiro, onde  o cliente espera receber esta prestação da
melhor maneira possível. Por esse motivo, a parceria deve ser celebrada, acompanhada, vivida e renovada
 A parceria só poderá ocorrer se houver envolvimento, cooperação e integração.

a) DA COMUNIDADE:
- auxiliando na identificação das verdadeiras causas da violência;
- participando da definição das prioridades e das estatísticas de policiamento;
- acompanhando as reuniões comunitárias para avaliar resultados.

b) DA POLÍCIA MILITAR:
- reunindo-se com a comunidade para conversar sobre suas necessidades e problemas;
- Buscando soluções conjuntas;
- aceitando informações trazidas pela comunidade, que são ferramentas de trabalho para planejar o
policiamento;
- formulando e implementando estratégias preventivas de controle da comunidade e de manutenção da
ordem pública;
- organizando e gerenciando as Bases Comunitárias de Segurança.

c) DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS:
- colaborando com a comunidade e a polícia no monitoramento e avaliação da implantação,
implementação e dos resultados do policiamento comunitário.

d) DOS CONSEGS (CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA)
- são grupos de pessoas do mesmo bairro ou do mesmo município que se reúnem para discutir e
analisar seus problemas de segurança; propor soluções e acompanhar sua aplicação.
- os Conselhos se reúnem todos os meses com a comunidade. Participam também o Delegado do
Distrito Policial, o Comandante da Polícia Militar da área correspondente, um representante da
Subprefeitura e um representante da Guarda Civil Metropolitana. Nestas reuniões são discutidos os
problemas da região na tentativa de buscar soluções.

COMO OS VIGIAS PODEM PARTICIPAR:
- conhecer e conversar com os policiais;
- Informando ao policial comunitário sobre atividades estranhas, veículos e pessoas suspeitas nas
imediações.



3- A FUNÇÃO DO VIGILANTE AUTÔNOMO
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HISTÓRIA Nº 01

O vigilante Valdomiro, caboclo forte e destemido, que trabalhava naquela rua
já há quase 5 anos, era muito respeitado pelos moradores e pelos compa-
nheiros de profissão. Naquele dia, viu quando os marginais armados
iniciaram o assalto à D. Carmem, quando ela chegava de carro do supermer-
cado. Não teve dúvida. Embora desarmado, aproximou-se sorrateiramente e
atracou-se com o bandido que estava armado, lutou com ele ferozmente
impedindo que ele usasse o revólver. O outro bandido, que não tinha arma,
veio em socorro do comparsa e conseguiu soltar a mão do vigilante da arma
que, num segundo, o marginal disparou 3 vezes. Antes que alguém pudesse
pensar alguma coisa, dois projéteis atingiram o peito e o pescoço do
Valdomiro; o outro, a coluna da D. Carmem. Os bandidos fugiram sem levar
nada, mas deixaram um estrago considerável. Quando a polícia chegou, não
teve  outra alternativa a não ser socorrer as vítimas, porque os bandidos já
tinham se evadido, sem que ninguem pudesse informar nada.

Valdomiro não sobreviveu, virou notícia no Cidade Alerta, teve seus 15 minu-
tos de fama como herói; mas a esposa e as filhas até hoje ainda tem sauda-
de do  marido e pai, e passam necessidades pela falta do arrimo da família. A
D. Carmem sobreviveu, porém hoje se locomove em cadeira de rodas.

História nº 02

O vigilante Valdomiro, caboclo forte e destemido, que trabalhava naquela rua já
há quase 5 anos, era  muito respeitado pelos moradores e pelos companheiros
de profissão. Naquele dia,  viu quando os marginais armados  iniciaram o
assalto à D. Carmem, quando ela chegava de carro do supermercado. Não teve
dúvidas.  Afastou-se sem ser notado, imediatamente pegou o celular e ligou para
o "190", dizendo:

- Assalto em andamento na Rua Thomas Deloney, em frente ao nº tal! Um dos
bandidos está armado.

-  O Copom responde ao Valdomiro, já jogando na rede o QRU, e pedindo um
ponto de referência.

-  O Valdomiro informa que essa rua é a lateral do prédio do Consulado America-
no, e o numero citado é a dois quarteirões depois do portão do Consulado em
frente à rua São Sebastião...

Os policiais da viatura estacionada no local próximo aos fatos dirigiram-se com
brevidade para o local indicado, enquanto os marginais arrancaram com o carro
da D. Carmem, um Corsa Verde escuro, placas BCV 4075,  no sentido da Rua
Diogo de Quadros para a Cancioneiro Popular.

- O Valdomiro, que ainda estava na linha com o Copom, passou essa informação (Corsa Verde escuro, antigo, placas
BravoCharlieVictor quarto negativo sétimo quinto). Nesse momento, surgiu a primeira viatura, que recebeu pessoalmente do Vigilante
a indicação imediata.

-  A informação jogada imediatamente na rede pelo Copom, fez com que outra viatura, que estava vindo da Av. Santo Amaro para a
Thomaz Deloney, desviar imediatamente para a rua Cancioneiro Popular e bloquear a fuga do veículo com os marginais para a
Avenida, e a outra viatura impediu a volta do veículo roubado  pela Diogo de Quadros.

Com a chegada de outras viaturas, os marginais, cercados, se entregaram sem disparo de arma de fogo. Foram detidos imediata-
mente, e o carro da D. Carmem recuperado.

O Vigilante Valdomiro recebeu os parabéns dos policiais pela presteza de informações,  o agradecimento geral de todos os morado-
res, o crescimento do respeito dos companheiros de profissão, que espelhavam nele as suas condutas. Em casa, recebeu o carinho
da esposa e das filhas.

“Aqui jaz um Super Herói”

“A principal arma é a inteligência”
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Fica nossa pergunta a todos: quem é o herói? O Valdomiro da 1ª ou o Valdomiro da
2ª história? Aqui, na nossa comunidade, todos  acham que os dois são  heróis.
Porém todos nós queremos vigilantes que ajam como o Valdomiro da 2ª história,
pois conseguiu evitar um assalto de forma inteligente. Sem machucar ninguém,
nem perder a vida, evitou o roubo do patrimônio do morador, e não causou sustos
ou comoção na comunidade. E importante, não usa arma.

Com esses exemplos tentamos mostrar que a função mais importante do vigilante,
é vigiar e acionar.

Vigiar as ruas da sua competência,  verificando sempre se não está acontecendo
nada de estranho ou suspeito.

E, se verificar alguma coisa de estranho ou suspeito acontecendo, saber o que
fazer.

Quem tem  treinamento, equipamento  e apoio para enfrentar bandidos é a polícia.
E só a polícia pode reprimir violência ou desinteligências.

Na continuação do curso, vocês vão aprender  como podemos agir sem ferir os
direitos de ninguém. Porém, voltamos a afirmar:

Aqui, nessa comunidade, não queremos valentões, donos das ruas, vigilantes
portando arma. Nossa melhor arma é a inteligência, a união com os moradores,
com todos os vigilantes da região e, especialmente, com a policia comunitária.

“A função mais importante de vigilante é vigiar e acionar”
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4-NOÇÕES DE DIREITO

Direito: é o conjunto de regras que regulam a sociedade.

Sociedade: é o conjunto de (duas) ou mais pessoas.

Código Penal: é o conjunto de regras que regulam a sociedade,enquanto na
prática de crimes. O Código Penal brasileiro é de 1942 e tem (duas) partes, a
saber:
·Parte Geral: do artigo 1° ao artigo 120, que define as regras gerais do Direito
Penal e foi alterado em 1984.
·Parte Especial: do artigo 121 ao 361,que é onde se define, se enumera os crimes
e diz qual a pena.

Resumiremos agora, alguns dos artigos mais comuns na nossa prática profissio-
nal:

Livre Arbítrio: Significa que o individuo é livre para agir, desde que o faça dentro da
lei.

Constrangimento ilegal  artigo 146 Código Penal  CP: Constranger alguém
mediante violência ou grave ameaça, a não fazer o que a lei permite, ou obrigá-lo a
fazer o que a lei não manda. Pena: detenção de 03 meses a 01 ano ou multa.Se o
objetivo do constrangimento for obter vantagem ilícita,o crime passa  a ser de
extorsão.Por exemplo: Proibir sem justo motivo que alguém ande pela loja.

Danos Morais: O inciso X do artigo 5° da constituição Federal diz ser inviolável a
intimidade das pessoas, a vida privada, a honra e a imagem, sendo assegurado o
direito de indenização por dano moral ou material. Ex. Acusar injustamente alguém
de um ato que o mesmo não tenha praticado.

Danos Patrimoniais ou Materiais  artigo 163 CP: Se for por querer, ou seja, doloso,
é crime. Além de ter que ressarcir o prejuízo, o agente ainda poderá ir para a
cadeia. Pena: Detenção 01 a 06 meses ou multa. Se o dano for acidental, ou seja,
sem querer, não será crime, no entanto o autor terá que pagar por aquilo que
danificou.

Apropriação Indébita  artigo 168 CP: Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que
tenha posse ou detenção. Pena: reclusão de 01 a 04 anos e multa. Esta será
aumentada de 01 terço se o agente recebeu a coisa em depósito necessário ou
judicial, como tutor curador, síndico, inventário ou testemunho, em razão de oficio
ou profissão. Por exemplo: a empresa lhe dá o revólver para trabalhar, você tem a
posse, mas a arma não é tua, se você vendê-la, será apropriação.

Estelionato  artigo 171 do CP: Obter para si ou para outrem vantagem ilegal em
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém a erro, mediante fraude (tapeação)
Pena: reclusão de 01 a 05 anos e multa.

Furto  artigo 155 do CP: Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pena:
reclusão de 01 a 04 anos e multa. Se o furto for praticado à noite, a pena será
acrescida de 01 terço. Se o furto for qualificado ( emprego de chave falsa, destrui-
ção ou rompimento do obstáculo, abuso de confiança ou emprego de 02 ou mais
pessoas), a pena será de 02 a 08 e multa.

“Livre arbítrio”

“Danos morais”

“Estelionato”
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4-NOÇÕES DE DIREITO

Roubo  157 do CP: É a mesma coisa do furto, só que no roubo existe a violência
ou grave ameaça (assalto). Pena: reclusão de 04 a 10 anos ou multa. Se houver
lesão corporal, a pena será de 05 a 15 anos e se houver morte (latrocínio), a
pena será de 20 a 30 anos.

Cárcere Privado  artigo 148 do CP: Privar alguém da liberdade, mediante
sequestro ou cárcere privado, a pena é de reclusão de 01 a 03 anos. Ex. Manter
alguém retido contra a vontade em local fechado. Se houver pedido de resgate,
o crime passa a ser extorsão mediante sequestro.

Prisão ilegal: O inciso LXI (61) do artigo 5° da Constituição Federal diz: "Nin-
guém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade
judiciária, salvo nos casos de transgressão disciplinar ou de crimes militares.
Todas as demais pessoas só poderão ser presas quando:

A) Flagrante Delito: quando o indivíduo é preso na hora, é surpreendido come-
tendo o crime.

B) Por Ordem Judicial: é quando o Juiz de Direito determina, por escrito, que a
polícia vá a determinado local e prenda alguém, que certamente já tem contra si
uma condenação, salvo quando se trata de prisão preventiva (esta é uma
medida cautelar, para assegurar que o indivíduo não vai fugir antes de ser
julgado).

Lesão corporal  artigo 129 do CP: Ofender a integridade física ou saúde de
outra pessoa. Note que não é só machucar, mas também causar danos à
saúde. A lesão pode ser:

LEVE: Não causa danos maiores, por exemplo, um corte. Pena: det. de 06
meses a 01 ano.

GRAVE: A pena é reclusão de 01 a 05 anos, sendo que ocorre quando:
·resulta na incapacidade para as ocupações por mais de 30 dias;
·perigo de vida, quando a perícia médica dá laudo dizendo que a vítima esteve à
beira da morte.
·Debilidade permanente do membro, sentido ou função.

GRAVÍSSIMA: Reclusão de 02 a 08 anos e resulta em:
·incapacidade permanente para o trabalho;
·enfermidade incurável (aids);
·perda ou inutilização de membro, sentido ou função;
·deformidade permanente.

Lesão corporal seguida de morte: Se a lesão resultar-se em morte e as circunstância evidenciam que o agente não quis o
resultado nem assume o risco de produzí-lo. Pena é de 04 a 12 anos.

Exercício ilegal da profissão ou atividade:
.Contravenção relativa à organização do trabalho: Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que exerce,
sem preencher as condições à que por lei está subordinado o seu exercício. Pena: prisão simples, de 15 dias a 03
meses, ou multa.

.Ameaça:
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena de detenção de 01 a 06 meses, ou multa.

“Cárcere privado”

“Constrangimento ilegal”
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4-NOÇÕES DE DIREITO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - Portaria Detran  1192,de 30/08/2002

Dispõe sobre o uso de luzes intermitentes rotativas sobre o teto dos veículos prestadores de serviços de
utilidade pública.

Artigo 1° O uso do dispositivo luminoso intermitente ou rotativo, de cor amarelo âmbar, sobre o teto dos veícu-
los prestadores de serviços de utilidade pública, será regido pelas disposições contidas nesta portaria.

Artigo 2° São considerado veículos de utilidade pública, desde que devidamente comprovado, os empregados
na(o):

I. manutenção e reparo de redes de energia elétrica, de água e esgoto, de gás combustível canalizado, de
telecomunicações e de comunicações telefônicas;
II. conservação, manutenção e sinalização viária,quando a serviço do órgão executivo de trânsito;
III. socorro mecânico de emergência nas vias abertas à circulação pública;
IV. transporte de valores e serviços de vigilância;
V. serviço de escolta; e
VI. cortejo fúnebre e remoção de cadáveres.

Artigo 3° Para a utilização do dispositivo luminoso intermitente ou rotativo instalado sobre o teto, o veículo
deverá estar regularmente autorizado pelo órgão executivo estadual de trânsito.
§ 1°- As autorizações serão conferidas pelos Diretores da Divisão de Registro e Licenciamento da capital e das
Circuscrições regionais e Seções de Trânsito, em face do local de funcionamento da sede da pessoa jurídica
requerente ou, tratando-se de pessoa física, do local do seu domicílio ou residência, mediante a apresentação
dos seguintes documentos:

I.requerimento contendo exposição do pedido;
II. cópia do C.N.P.J. ou do C.P.F;
III. cópia do contrato social;
IV. comprovante de residência ou domicílio, na hipótese do requerente ser pessoa física;
V. cópia do Certificado de Registro e Licenciamento - CLRV; e
VI. prova de destinação do veículo, demostrando o seu enquadramento em uma das hipóteses contidas no
art. 2° desta portaria.

§ 2° - O veículo utilizado no serviço de escolta deverá comprovar o efetivo registro em órgão rodoviário para tal
finalidade.
§ 3°-Para o veículo utilizado no transporte de valores e de serviços de vigilância, a interessada deverá compro-
var o seu registro junto ao Departamento da Polícia Federal, consoante no disposto no art.20 da Lei Federal
7102, de 20 de julho de 1983.
Após autorização dos meios competentes, o veículo deverá passar por vistoria, a fim de se verificar a instalação
dos meios, autenticidade da indentificação, legitimidade da propriedade, e existência de equipamentos obriga-
tórios, características originais do veículo. Uma vez aprovado sua vistoria, o CRLV  original recebe um carimbo
de autorização de uso do dispositivo luminoso intermitente ou rotativo. É uma autorização renovável a cada ano.

Artigo 7° Fica proibido a instalação de dispositivo de alarme sonoro nos veículos prestadores de serviço de
utilidade pública, assim como a utilização de cor diversa para o dispositivo intermitente ou rotativo.

Artigo 8° Os veículos gozarão de livre parada e estacionamento, independentemente de proibições ou restri-
ções estabelecida na legislação de trânsito ou através de sinalização regulamentar, quando se encontrarem:

- em efetiva operação no local de prestação de serviço a que se destinam;
- devidamente indentificados pela energização ou acionamento do dispositivo luminoso.

Parágrafo Único:  Fica proibido o acionamento ou energização do dispositivo luminoso durante o deslocamento
do veículo, ressalvo aqueles enquadrados nos incisos V e VI (escolta e cortejos fúnebres) do art.2° desta
portaria.

Artigo 9° A inobservância no disposto nesta portaria importará na aplicação das penalidades constante no
Código de Trânsito Brasileiro.
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5- PRIMEIROS SOCORROS

bombeiro 193           ambulância prefeitura 192

São todas as ações com o objetivo de manter a vida e/ou minimizar sofrimentos e
seqüelas, prestadas a vítimas de infortúnios, até que socorristas especializados
tomem conta do caso. É importante que, na falta de pessoa especializada, integrante
da comunidade que tenha conhecimentos básicos de pronto socorrismo, por motivo
de humanidade e legalidade, encarregue-se de prestar os primeiros socorros. É
preciso agir com rapidez, mas sem precipitação. Manter a calma e segurança, con-
quistará a confiança do acidentado e dos circunstantes. Conseguir ajuda de outras
pessoas é importante, e às vezes indispensável, mas é preciso evitar que uma
verdadeira multidão rodeie o acidentado fazendo comentários ou gestos que aumen-
tam o nervosismo natural da vítima .É necessário determinar a prioridade do tratamen-
to em razão da gravidade das lesões apresentadas, pensando sempre em recuperar e
manter as funções vitais.

VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DA CONSCIÊNCIA
Segurando o acidentado pelos ombros, movimentando-o levemente chamando-o pelo
nome, se souber, ou dizendo "Eh! Tudo bem!”. Por três vezes, não havendo nem um
sinal de atendimento ao chamamento, deverá ser considerado como inconsciente. O
objetivo de verificar se a vítima está consciente é para obter informações a respeito do
ocorrido e do seu estado de saúde.

VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DA RESPIRAÇÃO
Para verificar se a vítima está em parada respiratória devemos utilizar 03 (três) órgãos
dos sentidos: AUDIÇÃO, TATO, E VISÃO.
O socorrista deverá aproximar da vítima, efetuar a elevação do queixo, colocar seu
rosto proximo do nariz e boca da vítima, usando os órgãos do sentidos mencionados,
sentir a saída do ar exalado, devido à diferença de pressão e temperatura em relação
ao ar ambiente. Tentar ouvir o ruído produzido pelo processo respiratório e tentar
visualizar a expanção e contração dos músculos responsáveis pela
respiração.Quando não receber indícios da presença respiratória, está diagnosticada
a ´´ Parada da Respiração´´.

HEMORRAGIAS
São consideradas hemorragias todos os derramamentos de sangue para fora dos
vasos que devem contê-los. Assim, fica fácil detectar uma hemorragia externa, somen-
te através da visualização do local onde há extravasamento. As hemorragias internas
são mais dificeis de detecção, pois o sangue perdido, nem sempre, é visível, devendo
suspeitá-la nos acidentes por desaceleração, ferimento por projétil de arma de fogo,
faca ou estilete, principalmente na cabeça tórax e abdome. Faz-se diagnóstico através
do  pulso rápido e fraco, palidez e mucosas, sudorese abundante, pele fria
dispnéia,sede, pressão baixa, respiração rápida, hipotermia e rapidez dos lábios.

Todas as hemorragias deverão ser controladas o mais rápido possível,pois a pertda
de determinada quantidade de sangue num curto espaço de tempo poderá levar o
acidentado a óbito.

FRATURAS
É a ruptura de um osso e pode ser fechada ou exposta.Podem ser causadas por
golpes, quedas e contrações musculares violentas. São predispostos às fraturas os
idosos. Os principais sintomas e sinais de fraturas são: dor, incapacidade funcional,
deformação, crepitação e mobilidade anormal. Nem sempre se encontram todos
estes sintomas ou sinais.

IMPORTANTE: No caso da fratura,o tempo de socorro da vítima não é fundamental.
Deve ser dirigida toda a atenção do socorrista, de forma eficaz, para os cuidados do
transporte da vítima.
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5- PRIMEIROS SOCORROS

QUEIMADURAS
Queimadura é uma lesão produzida no tecido de revestimento do organismo por
agentes térmicos (calor, frio, eletricidade), produtos químicos, irradiação ionizante, etc.
Como sabemos, o tegumento tem por finalidade a proteção do corpo contra invasão
de microorganismos, regulação da temperatura do organismo através da perda de
água para o exterior e conservação do líquido interno. Desta forma, uma lesão produzi-
da no tecido tegumentar irá alterar em maior ou menor grau estes mecanismos,
dependendo da sua extensão e da profundidade. Podemos dividir a queimadura em
graus, de acordo com a profundidade:

. PRIMEIRO GRAU:  atinge a epiderme. Caracteriza-se por dor local e vermelhidão
da área atingida.
. SEGUNDO GRAU:  atinge a epiderme e a derme. Caracteriza-se por dor local,
vermelhidão e formação de bolhas d`agua.
. TERCEIRO GRAU:  Atinge todo o tecido de revestimento, alcançando o tecido
gorduroso, ou muscular, podendo chegar até no ósseo. Caracteriza-se por pouca
dor, devido a destruição das terminações nervosas da sensibilidade, pele escura
ou esbranquiçada ladeadas por vezes por áreas de eritema.

O tratamento provisório de um queimado é basicamente:
a) Providenciar,o mais rápido possível,o resfriamento do local com água natural;
b) Evitar o estado de choque;
c) Evitar a perda de líquido na região da queimadura;
d) Evitar as infecções; e
e) Transportar ao hospital, de preferência, especializado.

Devemos prestar particular atenção às vias aéreas superiores em pacientes que
tenham queimaduras faciais, pois a obstrução poderá ocorrer com o passar do tempo.

Observação: Evitar a colocar pastas, cremes, e outras substâncias na área queimada.

INTOXICAÇÃO
São causados pela ingestão, aspiração, ou introdução no organismo por outros
meios, na maioria das vezes, acidentalmente.As substâncias tóxicas mais comuns
que têm causado acidentes são:

Entorpecentes e medicamentos em geral, produtos químicos usados em laboratórios
e limpeza doméstica, alimentos deteriorados, venenos utilizados no lar para matar
animais indesejados (RATICIDAS, INSETICIDAS, PARASITICIDAS, ETC.), gases tóxicos
(MONOXIDO DE CARBONO, CLORO, ETC.), e animais que através de mordidas ou
picadas inoculam seus venenos (SERPENTES PEÇONHENTAS,  ARANHAS, ESCOR-
PIÕES,  ABELHAS, ETC.)

Evitar executar procedimentos de
socorro, sem ter o exato conheci-
mento do problema. Tipo fazer
massagem em braço ou perna
depois de uma pancada. Se
houver um osso trincado ou
fraturado, você estará prejudican-
do mais a vítima.

Esteja sempre atento para
telefonar ou orientar o morador
para ligar para os órgãos de
socorro específicos.

“Não agravar a situação, procurar sempre o apoio
médico”
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O fogo é constituído por 3 elementos:
Sem os 3 elementos unidos não há fogo. Conseqüentemente, retirando-se
pelo menos 1 elemento, o fogo se extinguirá.

combustível

calor

O2

Ponto de fulgor: É a mínima temperatura em que os
vapores do combustível aquecido com aproximação de
uma fonte externa de calor, entram em combustão. Retira-
da a fonte externa, a combustão cessa.

Ponto de Combustão: É a mínima temperatura em que os
vapores de combustível aquecido com aproximação de
uma fonte externa de calor entram em combustão, retirada
a fonte de calor externa a combustão continua (se auto
alimenta).

Ponto de Ignição: É a temperatura da chama ou da fonte
de calor; é a temperatura necessária para inflamar a
mistura ou os vapores de combustível. Se elevamos o
combustível acima do ponto de ignição, ele explode (auto
ignição). Ex.gasolina  42° (ponto de fulgor) +257° (ponto de
ignição)

Classes de Incêndio: São quatro classe de incêndio;
A,B,C,D. Foi dividido desta maneira para facilitar a aplica-
ção e utilização do agente extintor correto para cada tipo de
material combustível.

Classe A: Fogo em materiais sólidos de fácil combustão, que queimam na superficie e profundidade, deixando
resíduos e cinzas. Ex. Madeira, papel, tecido, fíbras, borrachas.

Método de extinção:  resfriamento .

Classe B: Fogo em combustíveis líquidos que queimam na superficie e não deixam resíduos. Ex.gasolina, álcool,
solventes.

Método de extinção: abafamento/resfriamento

Classe C: Fogo em equipamentos elétricos energizados. Ex. Computadores, centrais telefônicas, quadros de coman-
do, eletrodomésticos, motores elétricos.

Método de extinção: abafamento/extição química.

Classe D: Fogo em materiais pirofóricos, ou que necessitem de métodos especiais de extinção. Ex.magnésio, sódio
metálico, titânio.

Método de extinção: abafamento/extinção química (areia seca, pó químico especial, limalha de ferro, carvão em pó)

AGENTES EXTINTORES:

1.Água:  efeito de resfriamento

2.Pó químico:  abafamento

3.Areia seca:  abafamento

4.gases inertes: (CO², nitrogênio, hélio)  retiram/baixam o nível de oxigênio para menos de 18%.

5.Espuma mecânica:  abafamento

6.Espuma química: abafamento

Métodos de extinção: A extinção do fogo se dá pela interrupção físicoquímica, ou seja, através da alimentação de
qualquer um dos elementos [calor, combustível, comburente (oxigênio)]. Podem ser por:

. Remoção:  retirada do combustível

. Resfriamento:  baixar a temperatura do combustível abaixo do ponto de fulgor.

. Abafamento:  criar uma barreira entre o combustível e o ar [isolando o combustível, retirando o ar (baixar a taxa de
oxigênio para menos de 18%)]

. Extinção química:  bloqueio químico da reação de combustão.

“O acidente começa onde a atenção termina”
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6- COMBATE A PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO

PROCEDIMENTO EM CASO DE INCÊNDIO CLASSE "A''
Em geral são extintos por resfriamento. A aplicação de
água será bem sucedida se a quantidade usada for
suficiente para resfriar o combustível que está quei-
mando para temperaturas que coduzam abaixo do
ponto de combustão.

PROCEDIMENTO EM CASO DE INCÊNDIO CLASSE "B"
São incêndios líquidos e gases inflamáveis, que por
terem características próprias, possuem métodos de
extinção distintos. O melhor método de extinção para a
maioria dos incêndios em líquidos inflamáveis é
abafamento, podendo ser utilizado também quebra de
reação em cadeia do material e o resfriamento.

PROCEDIMENTO EM CASO DE INCÊNDIO CLASSE "C”
Este tipo de incêndio pode ser extinto, com maior
facilidade após o corte da energia elétrica. Assim o
incêndio deixa de ser classe "C", tornando-se classe
"A" ou "B", podendo ainda extinguir-se. Para sua
extinção completa, deve-se utilizar agentes extintores
não condutores de eletricidade. Observação: Não se
deve utilizar aparelhos extintores de água ou espuma
devido ao perigo de choque elétrico.

PROCEDIMENTO EM CASO DE INCÊNDIO DE CLASSE
"D"
Incêndios em metais combustíveis (magnésio,
selênio, antimônio, Lítio, cádmio, potássio, alumínio,
zinco, titânio, sódio, zircônio), exigem, para sua
extinção, agentes que se fundam em contato com o
material ou que retire seu calor. Metal combustível
queima em temperaturas extremamente altas e reage
com água arremessando patículas. Este incêndio
pode ser reconhecido devido às chamas brancas que
o metal proporciona. O melhor método para sua
extinção é o abafamento e também com agentes
especiais, tais como grafite seco, cloreto de sódio,
areia seca e nitrogênio.

PROCEDIMENTO EM CASO DE INCÊNDIO
1) Desligue a chave geral de eletricidade;
2) Dê alarme geral (avise todos os moradores);
3) Chame o corpo de bombeiros (ligue 193)
4) Combata o princípio de incêndio dentro das limitações do equipamento (em caso de dúvidas
apenas aguarde a chegada do bombeiro);
5) Impeça a propagação do fogo (retire objetos: papeis, madeiras etc);
6) Salve vidas em primeiro lugar, depois os objetos;
7) Não use elevadores;
8) Tente sempre descer(o fogo e o calor tendem a subir);
9) Molhe suas roupas;
10) Não se tranque em salas; e
11) Use um lenço umedecido no nariz para evitar respirar a fumaça.

“Onde há fumaça, há fogo. Verifique!”
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6- COMBATE A PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO

Gás Natural
O principal risco que envolve o combustível gasoso é o seu acúmulo em local sem
ventilação, podendo ocasionar uma explosão ambiental.

O gás natural (gás encanado) é formado principalmente por "metano" com   pequenas
quantidades de "etano", propano butano e pentano.

Este gás é mais leve do que o ar, assim tende a subir e difundir-se na atmosfera. Não
é tóxico mas é classificado como asfixiante,porque em ambientes fechados pode
tomar o lugar do ar atmosférico.

Procedimento do vigia ao constatar um vazamento do gás natural:

a.) Ligar 193 - Emergência,  fornecer o endereço correto e se há vítimas;
b.) Evacuar a área, se possível isolar o local, impedindo a circulação de pessoas;
c.) Avisar a companhia concessionária (fornecedora do produto).
Observação: Incidentes envolvendo o sistema de distribuição de gás natural frequen-
temente causados por escavações nas proximidades da canalização subterrânea.
Perigo em ambiente de incêndio, pode ocorrer uma explosão.

GLP (Gás engarrafado)
(GLP - Gás Liquefeito de Petróleo) ou gás engarrafado. Como é um combustível armazenado sob pressão, é usado principalmen-
te em residências, em butijões de 13Kg. Sua utilização comercial e industrial é feita com cilindros de maior capacidade, 20,45, e
90Kg.

Este é composto principalmente de propano, com pequenas quantidades de butano, etano propileno e isso-butano. O GLP não
tem cheiro natural, por isso uma substância odorífica, denominada (mergaptana), lhe é adicionada.

O gás não é tóxico, mas é classificado como asfixiante porque pode deslocar o ar  tomando seu lugar no ambiente.

O GLP é cerca de 1,5 vezes mais pesado que o ar,de forma que, normalmente ocupa os níveis mais baixos. Todos os recipientes
de GLP estão sujeitos a "Bleve" quando espostas a chamas diretas. O GLP é frequentemente armazenado em um ou mais
cilindros.

O suprimento de gás para a estrutura pode ser interrompido pelo  fechamento de uma válvula de canalização. Se a válvula estiver
inoperante, o fluxo pode ser interrompido retirando-se a válvula acoplada ao cilindro. Observação: o botijão a partir de 13Kg não
explode, apenas desloca sua válvula de pressão podendo até matar uma pessoa devido sua pressão em deslocamento.

Os botijões de 03 a 05Kg são quase uma bomba relógio, portanto evitem manusear esses tipos de botijões quando em chamas.
Ex. Botijão do pipoqueiro,do alojamento de obras para esquentar marmitas.

Procedimento do vigia no combate do vazamento de gás GLP ou incêndio em butijão de Gás a partir de 13Kg:
a) Acionar o bombeiro 193, fornecendo o endereço e se há vítimas;
b) Abrir todas as janelas ou portas para ventilar o local, não acender interruptores de luz, cigarros ou qualquer procedimento
que cause uma faísca que possa causar uma explosão.
c) Evacuar e isolar a área completa até a chegada dos bombeiros.

ATENÇÃO
Depois de comprovado o início de incêndio, ligar para 193 e acionar o bombeiro, que possui
pessoas treinadas e equipamentos adequados para a extinção de incêndios.
Mesmo tendo todo conhecimento, é necessário ter habilidade e técnicas adequadas, assim
como materiais e equipamentos para proceder com segurança. Sempre ter em mente que a
prioridade é a vida, que qualquer descuido pode ser fatal e também pode dificultar o trabalho
do bombeiro.
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7- TÉCNICAS DE VIGILÂNCIA PREVENTIVA

Vigilancia: atividade de observação, controle, preservação e guarda de um
local, uma estrada ou edificação.

Locais de atuação: Os mais diversos, porém, como referências dos postos
de serviço, temos: guaritas com cancela, guaritas com portões, cobertas com
cancela, abrigos para portões e cancelas, etc.

Requisitos básicos: É fundamental o respeito aos  aspectos  abaixo relacio-
nados visando  especialmente a qualidade de atendimento e prestação de
serviços. São eles :
1. Conhecimento da missão: desempenhar as funções determinadas pelos
supervisores, com interesse e preparo técnico-profissional.

2. Conhecimento do local de atuação: estudar e conhecer todos aspectos
físicos do local de trabalho, servindo de referência para melhor desempenho
da missão.

3. Relacionamento:  familiarizar-se  com  hábitos,  costumes  e  rotinas  de
forma a assegurar o desejável nível de controle, detectar anormalidades e
eliminar as situações de risco no local de trabalho.

4. Postura e compostura: atitude, composta de apresentação pessoal e
correção de maneiras, influi decisivamente aos olhos de um  "intruso",
prevendo ação indesejada, e qualifica o profissional aos olhos do cliente.

5. Comportamento  no  local  de  trabalho:  Será o  cartão  de  visitas  aos que
tiverem acesso, permitindo afirmar que evitarão ação de intrusos bastando
verificar o comportamento do agente diante do posto, sua atenção, postura,
senso de observação, etc.

Requisitos  gerais: Referem-se às atividades durante o serviço e às observa-
ções, atenções e novidades que devem ser consideradas no desempenho
durante seu turno, enquanto aqueles tratam da conduta do vigilante. Assim
sendo temos as seguintes observações técnicas a serem consideradas.

1. Atenção: estar atento a tudo que ocorrer a sua volta e ao rondar, procu-
rar sempre algo que fuja a rotina.É sempre recomendável que o vigilante
tenha conhecimento da situação de todas as coisas logo ao assumir o
serviço. Igualmente valioso para o vigia deve ser a avaliação de ruídos
estranhos, especialmente aqueles que fujam da rotina do local.O senso
de observação é muito importante para descobrir fatos inesperados.

2. Registro: além da atenção,é indispensável ao vigia a anotação das
novidades, das placas de veículos estranhos, das características dos
indivíduos estranhos que venham a sair ou entrar na área de observação
do vigilante.Tais anotações devem ser passadas aos colegas de outro
turno, aos supervisores e aos policiais comunitários para alerta e possí-
veis ações de investigação.

3. Verificação: sempre que houver uma denúcia, uma  reclamação ou
aviso de suspeita do cliente ou morador, enfim quaisquer alteração na
rotina normal no local de trabalho é obrigação do vigilante a ida ao local
dos fatos e constatação ou verificação das novidades, para tomar as
medidas necessárias ou o acionamento dos meios necessários.

4. Comunicação: dentro das normas de serviço, dos hábitos de cada local
de serviço e, principalmente nas emergências, é importante que o vigilante
avise por qualquer meio, ao seu coordenador, na tentativa urgente da
solução de problemas.

“Locais de atuação”

“Conhecimento da missão”

“Atenção e observação / ruídos suspeitos”
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5. Prevenção: estar sempre visível ao público em geral, e em particular, à
disposição de seus clientes, ainda que nas trocas de serviço, cumprindo a
finalidade para qual foram contratados, impedindo a ação de intrusos,
atendendo ao serviço de vigilancia. Evitar ficar no interior de veículos pois
esta ação perde a finalidade preventiva do serviço.

6.Cooperação: buscar de todas as formas a satisfação do cliente e evitar
fazer tarefas que não são de competência do vigilante. Por exemplo:
estacionar ou cuidar de veículos, conduzir carrinhos de feira, levar pacotes,
etc. Evite ser grosseiro, explique ao solicitante que tirar sua atenção gera
riscos, além da imagem negativa aos demais clientes. Todas as
regras,normas e técnicas de serviço, a boa apresentação e qualidade de
serviço devem ser seguidas rigorosamente.

7.Atualização: deve sempre procurar melhorar seu conhecimento profissi-
onal e estar sempre atualizado.

Regras Gerais de Serviço:
1. Quanto à localização:

-Saber a descrição exata do endereço e do posto de serviço, ruas,
praças e locais próximos;
-Pontos de referências ideais e que indentifiquem o local sem sombra
de dúvidas em caso de emergência; ou da referência a alguém;
-Telefone públicos ou comunitários mais próximos e seus respectivos
números.

2. Situações que merecem verificações:
-indivíduos que, ao ver o agente, alteram o comportamento, disfarçando
ou mudando de direção; pode ser um 'olheiro' ou mesmo um assaltante;
-pessoas aflitas ou nervosas sem motivo aparente ou adultos seguran-
do crianças que choram, pedindo pai ou mãe (pode ser seqüestro);
-indivíduo cansado, suado por correr, sujo de lama ou sangue;
-indivíduo parado ou veículo parado muito tempo, próximo ao local de
trabalho;
-indivíduo carregando sacos ou objetos como eletrodoméstico, picareta,
pé de cabra, macaco de automóvel, entre outros (pode ser um arromba-
dor que já agiu ou vai agir);
-indivíduo com odor carecterístico de tóxico (pode ser viciado ou trafican-
te);
-indivíduo parado por muito tempo nas proximidades de residência
(pode ser olheiro ou seqüestrador);
-indivíduo agachado, dentro ou ao lado do veículo parado ou estaciona-
do (pode estar se escondendo, fazendo ligações diretas ou roubando
toca fitas,ect.);
-indivíduo ou veículo que passa várias vezes pelo o mesmo local (pres-
tar atenção nas placas, avisar a polícia, pode ser delinqüente esperando
a hora de agir e pegá-lo destraído); ocupante de veículo cujas aparência
estejam em desacordo com o tipo de veículo (podem ser marginais que
roubaram o carro e estão rondando o posto);
-veículo estacionado, com motorista ao volante ou outras pessoas
dentro, parado há muito tempo no mesmo local ou visualizando o posto
à distância (podem ser marginais esperando a hora de agir);

“Conhecimento do local de atuação”

“Saber exatamente o endereço do posto”

“Manter a postura e estar sempre presente”
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-veículo parado, mal estacionado, luzes acesas, portas abertas, chaves
no contato ou fiação pendurada (pode ter sido roubado e abandonado,
ou ocupado por meliantes que estão assaltando alguém ou residência
por perto. Cautela, solicite apoio com urgência);
-ruídos que quebram a rotina como gritos, explosão, disparos de armas
de fogo, veículos em alta aceleração, fumaça, cheiro forte...(alguém pode
estar precisando de ajuda);
- veículo muito velho com placa nova, ou com a placa dianteira diferente
da traseira, com lataria amassada ou vidros estilhaçados, ou ainda
veículos com marcas de balas na lataria (o carro pode ser roubado);
- indivíduo estranho, muito atento e andando sem destino pela rua (pode
ser um "avião" que fará observação do local para passar aos meliantes).

3.)Medidas para situação suspeita:

- em qualquer situação suspeita, o vigilante deve atuar de modo discreto,
evitando ser abordado diretamente e muito próximo (pode ser rendido).
Responder questões,através de outras questões, tendo em mente os
detalhes para posterior anotação e checagem;
- o vigia não deve desafiar, tentar ação evasiva ou repressiva sozinho e sem
apoio ou superioridade numérica, pois poderá colocar em risco a sua
integridade física e a dos protegidos.

4.)Onde e como atuar:
- não sair de sua área de atuação e de atribuições, a menos que seja
absolutamente necessário, e sempre avisando o morador mais próximo,
ou seu chefe;
- conhecer a fundo sua área de atuação;
- fazer um bom relacionamento no seu posto e preocupar-se em se
apresentar bem, tornando-se conhecido pelo o exemplo profissional e de
conduta pessoal, prestigiando sempre os clientes;
- prestar atenção em tudo o que ocorre em seu posto e transmitir as
novidades nas passagens de serviço, exigindo as novidades de seu
antecessor;
- não se envolver emocionalmente com ocorrências ou com problemas de
funcionários(as) no seu local de trabalho, permanecendo calmo sem sofrer
influência ou pressão das pessoas, visitantes ou funcionários que cha-
mem sua atenção, mesmo diante de fatos extremamente chocantes.
Solicite apoio e matenha-se calmo, adotando as medidas necessárias;
- informe as autoridades policiais sobre tudo o que precisar para clarear os
fatos, sem tomar partido e sempre preservando a imagem do cliente,
desde que ele não esteja errado ou tenha agido fora da previsão legal ou
de bom senso.

“Elementos suspeitos exigem verificação”

“Fazer registro das ações e de ocorrências”

“Verificar sempre todas as queixas”
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Alfabeto Universal:
A fim de se fazer entendido e abreviar a comunicação,ao passar uma placa de um veículo (por exemplo) colocamos a seguir o
alfabeto utilizado universalmente:

A Alpha
B Beta
C Charlie
D Delta
E Echo
F Fox

G Golf
H Hotel
I Índia
J Juliette
K Kilo
L Lima

M Mike
N November
O Oscar
P Papa
Q Quebec
R Romeu

S Sierra
T Tango
U Uniforme
V Victor
X Xingú
W Whique
Z Zulú

“Indivíduos suspeitos carregando
eletrodomésticos”

“Nunca deixe seu posto de serviço”

“Crianças chorando pedindo os
pais”

“Não se distraia com favores”
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“Não agir sozinho para evitar
ser rendido”

“Em caso de emergência,
avise a chefia”

“Não banque o herói, chame
reforços”

“Mantenha-se informado e
atualizado”

“Mantenha sempre a calma”
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Para ajudar você na etapa de procura de um emprego, observe algumas dicas:

1. Pense quais são os objetivos, pontos fortes e fracos.
2. Leve sempre uma carta de apresentação impressa.
3. Irradie entusiasmo.
4. Respire fundo e tente manter a calma.
5. Seja natural e espontâneo.
6. Olhe nos olhos. Olhe para a pessoa com quem está falando.
7. Durante a entrevista, fique atento para não deixar nenhuma pergunta sem ser respondida.
8. Não mude de assunto de repente.
9. Não fume, não masque chicletes e nem use óculos escuros.
10. Faça as suas perguntas.
11. Se tiver dúvidas sobre o trabalho, sobre os moradores e a maneira de contato não tenha vergonha, pode perguntar!
12. Pergunte se há previsão para fechar a vaga.
13. Confie em você. E se a resposta não for positiva, não se sinta um perdedor. Foi apenas um processo que não deu certo,mas
que serviu como treino para as próximas vezes.
14. Não utilize gírias.
15. Seja sempre correto e honesto.Conduza trabalhos dentro de princípios legais e éticos. Conquiste apreço, admiração e
confiança. Tenha boas referências  e conduta correta e exemplar.
16. Lembre-se:

SÓ É CONTRATADO SE FOR IDÔNEO.

SÓ É RECOMENDADO SE FOR HONESTO.

SÓ É APRESENTADO OU CONVIDADO SE FOR CORRETO E CONFIÁVEL.

Habilidades de atendimento:
Após ser contratado, no contato diário com seu chefe,é importante uma postura no trabalho que demostre suas habilidades no
atendimento aos moradores. É importante:

- ser pontual;
- não faltar sem motivo justo;
- saber ouvir;
- saber sorrir;
- saber perguntar;
- saber dizer "não";
- dar um atendimento especial a cada morador;
- ter uma postura profissional: usar roupas adequadas
- não usar o bem alheio como se fosse seu;
- ser educado cumprimentando a todos;
- não usar tratamento íntimo: "meu bem”, “boneca”, “querida”, “você";
- não vender nada no local de trabalho;
- atender prontamente;
- manter o local de trabalho sempre limpo;
- manter o bom relacionamento com os colegas;
- ser responsável;
- ter iniciativa pessoal;
- ser observador e anotar qualquer fato estranho, avisando o coordenador.

O segredo é “se importar".

Aparência e postura correta contam muito
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Carta de Apresentação

Dados Pessoais

Nome:

Idade: Estado Civil:

Endereço:

Telefone para contato:

Área de atuação:

Cursos realizados:

Referências:

Data:

Assinatura:



TELEFONES ÚTEIS

190 Emergência Polícia Militar

193 Emergência Bombeiros

147 Emergência Polícia Civil

156 Serviços Públicos Prefeitura

156 Cia. Engenharia de Tráfego



0800 10 5589 Ação Comunitária da Chácara Santo Antônio

0800 15 6315 Disque Denúncia

0800 55 5190 Disque PM

0800 196196 Eletropaulo

0800 148110 Ceatox (Orientações nos casos de Intoxicação)

5522 9402 1ª Cia do 22º Batalhão da Polícia Militar

5548 8716 11º Distrito Policial Santo Amaro

5548 6333 Sub Prefeitura de Santo Amaro

5034 2988 Guarda Civil Metropolitana  Santo Amaro



AÇÃO COMUNITÁRIA DA CHÁCARA SANTO ANTÔNIO

Accenture do Brasil Ltda R. Alexandre Dumas, 2051

Agfa Gevaert do Brasil Ltda R Alexandre Dumas, 1711, 3º

Avaya Brasil Ltda R. Verbo Divino, 1227

Altana Pharma Ltda R. do Estilo Barroco, 721

Becton, Dickinson Ind. Cirurgicas Ltda R. Alexandre Dumas, 1976

BrainWorks R. Alexandre Dumas, 702

BrasilPrev Seguros e Previdência S.A. R. Verbo Divino, 1711

Caterpillar Brasil Ltda R. Alexandre Dumas, 1711

CB Richard Ellis S/C Ltda R. Alexandre Dumas, 1711

Condomínio Edifício Aliança R. Verbo Divino, 1547

Edwards R. Verbo Divino, 1547

Hamburg Sud R. Verbo Divino, 1547

Hines R. Verbo Divino, 1547

Skanska R. Verbo Divino, 1547

Condomínio do Shopping Center Morumbi Av. Roque Petroni Júnior, 1089

Condomínio Morumbi Office Tower Av. Roque Petroni Júnior, 999

Contaget, Contabilidade Consultoria e Auditoria Ltda R. Antonio das Chagas, 180

Deloitte Touche Tohmatsu Ltda R. Alexandre Dumas, 1981

Deutsche Bank S.A - Banco Alemão R. Alexandre Dumas,  2200

Dow Brasil S.A. R. Alexandre Dumas, 1671

Dresdner Bank Lateinamérika AG  Filial São Paulo R. Verbo Divino, 1488

Dupiza Com. Imp. Exp. Distr. Ltda R. Branco de Moraes, 588

Edifício Nações Unidas (Blue Tree Towers) R. Fernandes Moreira, 1371

Electrolux do Brasil S.A. R. Verbo Divino, 1488 - 7º

EMC Computer Systems Brasil Ltda R. Verbo Divino, 1488

HAAM Comunicação Estratégica R. São Sebastião, 795 N

Holcin (Brasil) S.A. R. Verbo Divino, 1488

Ind. Plástica Azulplast Ltda R. Nagib Miguel Ciufe, 31

Ind. Quim. e Farm. Schering-Plough S.A. R. Antonio das Chagas, 1623

.



Jelprint Formulários Ltda R. Branco de Araujo, 393

Laboratórios Pfizer Ltda R. Alexandre Dumas, 1860

Laboratórios Wyeth-whitehall Ltda R. Alexandre Dumas, 2200

Mangels Industria e Comércio Ltda R. Verbo Divino, 1488

Max Eberhardt & Cia Ltda R. Américo Brasiliense,  1943

Meliá Office Park R. Verbo Divino, 1323

Melia Tryp - Nações Unidas R. Fernandes Moreira, 1264

Meliá Brasil Adm Hoteleira e Com. Ltda R. Fernandes Moreira, 1264

Merck Sharp & Dhome Farmacêutica Ltda R. Alexandre Dumas, 2510

Mil Horas Viagens e Turismo Ltda R. Alexandre Dumas, 804

Mitutoyo Sul Americana Ltda R. João Carlos da Silva Borges, 1240

Oracle do Brasil Sistemas Ltda R. José Guerra, 127

Pathernon Hotel - Nações Unidas R. Manoelito de Ornelas, 103

Philips do Brasil Ltda R. Verbo Divino, 1400

Pevecar  Auto Posto Ltda R. Bela Vista,  885

Pueri Domus Escola Experimental Ltda R. Verbo Divino, 993A

Schering do Brasil Quim. E Farm. Ltda R. Cancioneiro de Évora, 255

Sun Microsystems do Brasil Ind. e Com. Ltda R. Alexandre Dumas, 2016

Sylink Com.  Imp. E Exportação Ltda R. da Paz, 1642

Timken do Brasil Com. e Industria Ltda R. Eng. Mesquita Sampaio

Transamerica Flat Nações Unidas R. Américo Brasiliense, 2163

Trellis Produtos para Comunicação de Dados Ltda R. Américo Brasiliense,  1256

Trix Tecnologia Ltda R. da Paz, 1957

UNIP- Soc. Unif. Paulista de Ensino R.  Henry Dunant

West Post Serviços Ltda R. Alexandre Dumas, 1489

W.S.Consult Wolfgang Sauer & Associados S/C Ltda R. Alexandre Dumas, 2100



Sempre à frente. Com a Agfa.



TIMKEN DO BRASIL COMEMORA 60 ANOS

Atuando nos segmentos automotivo,
ferroviário, industrial e componentes de
precisão em aço especial, a empresa
celebra a data com clientes, fornecedo-
res e funcionários.

A empresa começou a operar no País
em julho de 1944, inicialmente  com
escritório de vendas, como parte da
visão corporativa de internacionalização
de suas operações. As atividades
industriais iniciaram em 1960 com a
implantação de uma fábrica para produ-
ção de rolamentos de rolos cônicos em
São Paulo.
No Brasil a Timken do Brasil conta com
outras unidades  industriais, cerca de
1000 funcionários e atua nos segmentos
automotivo, industrial e de aço. Investiu
US$ 7,3 milhões de dólares no ano
passado e investirá mais US$ 3 milhões
este ano. Na área social, atua através da
Timken Foundation, e nos últimos dois
anos já obteve o equivalente a cerca de
R$ 800 mil para entidades sociais
brasileiras.

Sobre a corporação Timken

The Timken Company tem sede em
Ohio, EUA, (NYSE:TKR) (HTT://
www.timken.com). É líder mundial na
produção de rolamentos, aços especiais
e componentes de precisão de aço de
alta tecnologia, bem como de produtos e
serviços conexos. Com a aquisição de
The Torrington Company no ano passa-
do, a Timken opera em 29 países e
emprega 26.500 funcionários ao redor
do mundo. Em 2003, foram registradas
vendas de aproximadamente U.S.$ 3,8
bilhões.

0800 10 5589 -  24 horas




