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Reunião promovida pela Associação de Moradores e Amigos da Freguesia (AMAF) entre
representantes das instituições de segurança pública da região e síndicos do bairro

16 de julho de 2022

No dia 16 de julho de 2022 às 9:25 h iniciou-se a reunião. João Pedro Magalhães da Cunha
(presidente da AMAF) presidiu a reunião. Além do diretor, estiveram presentes: Sidney de Almeida
Teixeira Junior, Yuri Leal de Amorim, Fátima Magalhães, Eder Rodrigues Souza, Rodolfo Waldeck,
Alexandre Mescolin, Irlan, Lucas Costa, Rosemary P., Maurício Oliveira, Guilherme Carvalho,
Jorge P., Alexandrina Assumpção, Arino Gomes de Souza, Elizabete de O. Cardoso, Estela Maria
de Oliveira, Kátia Aquino, Elizabete Toniasso, José R., Sério Toniasso, Sandra Mello, Claudio
Vasconcellos, Robson Campos Leite, Diogo Cunha, Rafael Belsato Sartor, Chagas Bola, Jose
Agnaldo Santos, Guilherme R. P., Leandro R. Santos, Ariane Priscilla, Antonia Miranda, Shirley
Costa, Milena Araujo, Ronaldo Brandão, Carlos Jacinto Barbosa, Delhi R. Bezerra, Debora Souza,
Artur Moura, Monica R. P., Rodrigo C. S. Costa, Lucas da S. Castro, Vinicius Leal, Vanessa D.
Martins.

João Magalhães inicia a reunião fazendo referência a um conceito de segurança pública como
uma rede integrada entre pessoas e condomínios, especificando que para esta reunião houve um
recorte territorial (arredores da Rua Tirol, Rua Zoroastro Pamplona, Rua Timboaçu e Rua
Guanumbi) e que se pretende fazer mapeamento de várias ruas do bairro. Em seguida, explica
que os papéis pautados distribuídos às pessoas presentes têm a função de serem escritos com
pautas de segurança para posterior análise da gestão da Associação.

Delegado Rodolfo Waldeck apresenta-se como delegado da 41ª Delegacia de Polícia Civil.
Lembra as diferenças entre a polícia civil e polícia militar. Coloca-se também como morador da
Freguesia, consumindo os próprios serviços da polícia. Compara a dificuldade de investigação
pela polícia diante da grande quantidade de violência na nossa cidade, requerendo que os
formadores de opinião presentes na reunião colaborem. Cita exemplos dos moradores de
condomínio que devem lidar com problemas cotidianos da convivência e os Cs do condomínio
(cachorro, criança e carro, por exemplo). Lembra que recebeu carta de Eder cobrando ações da
polícia, o que teria sido um fato inédito enquanto esteve nesse trabalho. Waldeck emenda
contando sobre uma movimentação antiga sobre o registro de ocorrência ser feito em casa das
vítimas, com computador e impressora, o que não foi bem aceito na Zona Oeste. Explica que as
pessoas não queriam um policial dirigindo-se às suas casas. Em seguida, desenvolve com a
explicação de que a polícia precisa de informação para fazer o trabalho investigativo, enaltecendo
a necessidade de construção de rede. Comenta que, quando passou a existir registro de
ocorrência online, houve aumento expressivo do número de registros de ocorrência. Esclarece que
para roubos de telefone é preciso que se faça registro de ocorrência, mesmo que seja online. Em
caso de elementos que precisam de perícia, recomenda ainda a comunicação presencial na
delegacia. Explica que a perícia traz uma prova material, a qual teria maior poder que a
testemunha (a qual é considerada prova frágil). Cita ainda um problema que percebe no cotidiano
do seu trabalho: a falta de colaboração das vítimas de roubo de carro que não retornam à
delegacia após a recuperação do veículo antes de efetuar a sua lavagem, dificultando a perícia.
Repete que o seu trabalho de polícia depende de informação.

João Magalhães ressalta que todos estão entre influenciadores. Cita que Beth tem um grupo no
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facebook com compromisso com informação confiável. Enaltece Shirley com seu trabalho de
limpeza da rua no sentido contrário ao da desordem urbana.

Comandante Alexandre Mescolin elogia a explanação de Waldeck. Apresenta o capitão Irlan [na
mesa também]. Fala que Irlan é o comandante da região da Freguesia, explicando que o BPM é
dividido em três regiões. Emenda no assunto da Rua Tirol. Cita que é uma região problemática,
demandando atenção até a pedido do secretário. Conta que está atuando. Emenda dizendo que
estão fazendo uma operação na Cidade de Deus, com objetivo de conter avanço do Comando
Vermelho. Conta que os números de Jacarepaguá continuam reduzidos, porém o roubo tem uma
grande viralização nas redes sociais, dando maior sensação de insegurança. Por isso, recomenda
cuidado a todos para não gerar pânico. Ao mesmo tempo, conta que estão fazendo esforços a fim
de aumentar o efetivo nas ruas, o que é um desafio. Explica que é difícil manter uma viatura 24
horas patrulhando mas que nessa semana conseguiram aumentar em 10 o número de viaturas
nas ruas. Conta que o Batalhão está de portas abertas. Diz que é morador, sendo cliente do
próprio serviço, de modo que tem grande interesse na qualidade.

Débora, síndica do Santos Dumont, elogia o Batalhão de Jacarepaguá numa breve intervenção.

Capitão Irlan se apresenta como responsável pelo bairro da Freguesia. Irlan conta que o cenário
da Rua Zoroastro Pamplona era bem ruim, tendo resolvido um problema.

Shirley Costa intervém falando que nesse domingo passaram sufoco.

Porém, Irlan diz que foi positivo porque tiraram criminoso de circulação. Deixa-se disponível para
atender moradores.

João Magalhães fala que a AMAF está abrindo espaço para que os síndicos utilizem-na. Lembra
lutas antigas da AMAF como a luta pelo Bosque da Freguesia e a luta contra a construção de um
espigão, desenvolvendo sobre as mudanças do bairro da Freguesia, do brejo em 1960 dito por
Magalhães Correa para a grande quantidade de condomínios atualmente. Ressalta que não é
mais uma situação de sertanejo, com a verticalização do bairro. Conclui que a construção da rede
depende dos síndicos, que seriam peças importantes para a construção da qualidade de vida no
bairro a partir de uma conexão. Coloca a associação à disposição. Ressalta que, quando ela
ganha corpo, ganha força. Fala das parcerias com as instituições e dos diálogos necessários.
Convida todos para a associação. Também fala do esforço em construir um grupo de WhatsApp.
Em seguida, João faz uma intervenção sobre registro de ocorrência virtual, perguntando quem já
usou.

Alexandre Mescolin fala que a polícia lançará um curso de segurança, pedindo que os presentes
nesta reunião ajudem na divulgação. Fala que as datas previstas são 16, 17 e 18 de agosto,
contando com 30 vagas por dia, com inscrições e realização do mesmo, a princípio, dentro do
próprio 18º Batalhão, e o horário previsto é de 9 horas a 11 horas da manhã.

Eder Souza se apresenta como morador do Vilarejo. Eder fala do ofício que fez a várias
instituições questionando sobre o planejamento de segurança da nossa região. Ele enfatiza que a
Freguesia não tem planejamento de segurança. Depois, provoca que os presentes precisam seguir
além de falar dos problemas da própria esquina. Propõe que haja novos eventos para um
pensamento mais sistêmico, dispondo seu tempo para fazer coisas para além de reclamar.
Exemplifica o problema de crianças nas ruas que poderia desencadear um trabalho em torno de
escolas. Ressalta que a canalização do trabalho tem de ser por meio da AMAF. Propõe que, caso
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a polícia precise de mais viatura, a associação tem de correr entre os grandes serviços comerciais
da região para bancar essas viaturas, por exemplo. Eder propõe um planejamento de segurança
para corrermos atrás. Lembra que não podemos fazer nada que não esteja dentro da lei. Conta
que é imoral que o representante da polícia tenha de pedir aos comércios para consertar viatura,
mas que os moradores podem-no fazer. Mais uma vez, Eder se coloca para trabalhar nesse
sentido, de trabalhar em cima das demandas gerais e não em cada esquina.

Debora conta que a polícia é uma máquina pública e a gente não pode fazer as coisas assim. Ela,
então, coloca que todo o trabalho necessário se iniciaria no registro de ocorrência por todas
pessoas.

Rafael (síndico de condomínio na Comandante Rubens Silva) pergunta o diagnóstico real,
porque reconhece haver pânico. Pergunta se existe algum relatório emitido pela polícia. Deixa-se
também disponível para replicar as informações. Agradece o trabalho da polícia.

Estela Maria de Oliveira se apresenta como moradora de um condomínio na Rua Comandante
Rubens Silva (Park da Freguesia). Fala de assalto na esquina com Fortunato de Brito. Conta que
participa da AMAF. Questiona para a Polícia Civil sobre o momento em que deve ser solicitada a
perícia (cita exemplo de roubo em casa). Para a Polícia Militar pergunta se policiais de viaturas
paradas podem interferir em assaltos em outras ruas das proximidades.

José Renato se apresenta como síndico profissional. Conta que percebe que a situação de
segurança melhorou bastante. Fala que o planejamento só existe a partir de estatística, o que
advém do registro de ocorrência. Conclui que, dentro dos condomínios, as pessoas devem fazer o
registro de ocorrência, e o trabalho do síndico seria o de incentivar.

Vereador Chagas Bola apresenta-se como morador da Freguesia e como policial militar. Conta
que está como vereador e representa os moradores. Diz que segurança é dever do estado e
direito e responsabilidade de todos, inclusive da Prefeitura. Coloca o seu gabinete à disposição.
Conta que nesta semana foi ao Quartel General da Polícia Militar para tratar do problema da Rua
Tirol. Conta que já acionou o Ministério Público também. Fala que existe um espaço da prefeitura
que poderia ser usado para uma base policial mas que a Prefeitura não desejaria colaborar,
desenvolvendo que a secretária Marli Peçanha tem o desejo de colocar um centro de reciclagem
no local. Em seguida, pede para o coronel se expressar sobre isso.

Miranda fala que já foi presidente do conselho comunitário de segurança e que agora é da câmara
comunitária da curicica. Fala que bairro é um só. Explica que Jacarepaguá foi abandonada pela
polícia, e o conselho comunitário de segurança foi abandonado por um ano. Explica que o
conselho de segurança pode levar denúncias sob sigilo para a polícia. Conta que João é o
presidente mais novo da Associação de Moradores e Amigos da Freguesia e talvez de todas
associações do Rio de Janeiro. Lembra que conheceu João numa passeata com 300 pessoas na
Estrada dos Tres Rios, o que levou a uma mudança de comandante na época. Utiliza essa
lembrança como argumento para a importância da mobilização dos moradores. Miranda fala do
perigo tanto do tráfico quanto da milícia. Fala que a polícia é ainda o muro que separa a sociedade
da barbárie. Fala que precisamos fortalecer a polícia, o conselho e a associação de moradores.

Leandro, da AMAP, em Lafaiete Silva, fala de um assalto recente dentro do condomínio. Fala que
o que vê que o número inferior a outros bairros. Em seguida, explica que entende que o que está
descontrolado no Rio de Janeiro são as motos, meio pelo qual se usa para assaltos. Pergunta se a
Polícia Militar pode fazer blitz para retirar de circulação motos sem placa.
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Adriana se coloca como representante da associação de moradores do Eldorado. Fala do
problema na Tirol, com criminosos passando pela mata próxima ao condomínio. Coloca-se à
disposição.

João Magalhães intervém com o comentário sobre a campanha da AMAF pela unidade de
conservação nessa mata (Floresta em Pé Jacarepaguá), como mais um mecanismo de proteção
da mata, ajudando a impedir o avanço da grilagem e outros crimes.

Artur Moura se coloca como membro da imprensa, do Portal em Foco. Coloca o portal à
disposição para os síndicos que quiserem escrever no portal assuntos de interesse geral dos
outros síndicos, citando como possibilidade a solução dada a um problema específico. Fala que no
portal divulga eventos, colocando o portal à disposição para os cursos da polícia. Fala que este
grupo tem de se organizar mais. Cita o exemplo da Câmara Comunitária da Barra da Tijuca. Fala
que a Associação dos Comerciários e Industriários de Jacarepaguá (ACIJA) já faz arrecadação de
fundos. Termina a sua fala com a informação de que Waldeck já escreveu no Portal Em Foco um
excelente texto, convidando-o para escrever um segundo artigo sobre a importância de fazer
registro de ocorrência (e como fazê-lo).

Shirley Costa, moradora próxima da Tirol, questiona a falta de base em cima da Tirol. Conta que
há 3 anos moradores solicitam uma base na parte de cima do morro da Rua Tirol para evitar o
domínio dos grupos paralelos na Freguesia. Conta que já teve de ficar 2 dias fora da sua própria
casa. Questiona a demora para a implementação dessa base. Referenciando a fala de Eder, diz
que não são estrategistas e que o poder público deve agir porque se paga imposto “que não é
barato”. Também não concorda que se deve pedir dinheiro para patrocinar a polícia.

Aldo, do Condomínio Freedom, agradece o policiamento, com melhoria notória. Associa que a
melhoria do policiamento é fruto do planejamento. Pergunta se a base será construída em 60 dias,
associando esse prazo a uma informação que ouviu em alguma reunião da qual participou mas
não sabe dizer qual.

Mauricio Oliveira, síndico do Monte Carlo IV, pergunta sobre orientação em duas situações
específicas. A partir de sua janela, presenciou briga de casal, com deferimento de golpe por arma
branca por uma senhora contra seu cônjuge. Conta que ele interveio verbalmente, o que os fez
parar de brigar imediatamente. Depois, narra que fez o chamado à polícia militar, seguida da ida
do policiais para o condomínio e conversa em privado dos envolvidos com os policiais, sem a
realização do registro de ocorrência (porque os cônjuges não quiseram). A outra situação que ele
conta foi quando o zelador percebeu que havia tido furto de conexões de metal das mangueiras de
incêndio, e ele como síndico não fez o registro de ocorrência. Pergunta se devia ter feito.

Ariane pergunta se qualquer pessoa pode fazer o registro de ocorrência em caso de testemunho
de crimes. Também comenta que as pessoas precisam se aproximar da polícia, percebendo que
há gente que tem medo até de telefonar para polícia. Fala de integração, trazer as pessoas para
estarem presentes.

Rodrigo provoca a participação dos síndicos no Conselho Comunitário de Segurança. Parabeniza
a participação do vereador Chagas Bola nesta reunião assim como nas reuniões do conselho.
Acredita que medidas de segurança dependem também dos poderes executivo e legislativo e que
atenção pode ser dada por esses poderes quando há grande quantidade de cidadãos envolvidos.

Uma senhora cujo nome o relator desta reunião não sabe dizer intervém informando que a
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sigla “CCS” é Conselho Comunitário de Segurança, com reunião mensal, na segunda terça-feira
do mês, envolvendo moradores de Jacarepaguá, comandante, delegados, representantes de
delegacias da mulheres, coordenação do estado e outros setores. Explica que as reuniões variam
entre diferentes locais de Jacarepaguá, e a próxima será em 09 de agosto.

Rodolfo Waldeck fala que a polícia tem grande dificuldade em fazer as coisas acontecerem. Fala
que o Registro de Ocorrência não exclui outra ação envolvendo planejamento. Traz a proposição
que Eder disse, esclarecendo que Eder está tratando de congregação dos moradores para
apresentarem à polícia. Waldeck fala que não recebe um real para conservação, citando exemplo
de cadeiras. A ACIJA chegou a bancar cadeiras para delegacia em uma ocasião.

Shirley Costa intervém falando que a sociedade tem de cobrar do poder público para a polícia ter
condições.

Rodolfo Waldeck esclarece que não são as pessoas que pedem perícia. Acontecendo fato
criminoso, pede para preservarem o local. Desenvolve explicando que somente o delegado pode
pedir perícia mas que tem acontecido que as pessoas não preservam o espaço antes de falar com
a delegacia. Também fala da problemática sobre filmagens apenas da cabeça, precisando de
posicionamento estratégico das câmeras. Lembra que as filmagens das câmeras são levadas
pelos próprios moradores. Waldeck ressalta que o registro de ocorrência é para registro
operacional. Esclarece também que moradores em situação de rua não são casos de polícia até
que ocorra um roubo ou furto. Fala que há 7 homicídios por dia no Rio de Janeiro. Ressalta que é
preciso câmera e sistema de segurança nos condomínios para facilitar a linha de investigação.
Também esclarece que existem delitos condicionados da representação e outros não, explicando
que a polícia atua primeiro no sentido de salvar a vida, para depois tratar do registro de ocorrência
(momento este em que se avalia se o crime é de representação pública ou condicionada). Waldeck
também conta que uma vez chamaram vários chefes de polícia para um curso em El Salvador,
onde criaram escola de polícia. Fala que América Central está vivendo horrores mas que as
experiências deles podem ser usadas no Brasil. E emenda com tema de placas, questionando a
razão de não colocar a placa da motocicleta também no colete e no capacete do motociclista.
Sobre o poder judiciário, Waldeck fala que não se pode atuar sem suspeita com objetividade,
ressaltando que elementos subjetivos não são suficientes. Com relação ao estelionato, tema do
artigo citado por Artur Moura, comenta que quem quer se dar bem ao final, alguma vantagem
especial, acaba deixando cuidados de lado, como por exemplo os supostos multiplicadores de PIX.
Waldeck fala que tem recebido ajuda da Prefeitura, com a atual poda de árvores. Reconhece que
não se sente à vontade para pedir para trocar pneu ou outros favores, ressaltando que a ACIJA
ajudou com cadeiras e um caveirão reformado apenas, de acordo com o que lembra enquanto
esteve no cargo, explicando que não são muitas as doações.

Alexandre Mescolin informa que foi alertado sobre tentativa de tomada pelo Comando Vermelho
para implementação de tráfico de drogas. Fala que teve problema em que a Prefeitura não cedeu
espaço, mas já se chegou a um segundo terreno, estando na fase de verificação pela Polícia
Militar de documentos de cessão do terreno. Acredita que em 60 dias a implementação da base
deve ser feita. Também ressalta que estão agindo na fonte do problema, na Cidade de Deus.
Esclarece que essas operações dependem de um cronograma complexo, pré-requisito da justiça,
como a necessidade de uma ambulância para cada operação. Ressalta que Jacarepaguá tem área
de mata extensa, o que já o motivou a pedir ajuda ao Batalhão de Operações Especiais em
algumas ocasiões.

Alexandre Mescolin explica que existem viaturas dispostas para atender as ocorrências de rotina,
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não sendo as que estão estrategicamente posicionadas para prevenir roubos. Cita como exemplo
a viatura debaixo da Linha Amarela, próxima à pizzaria Papizzo, com a função de coibir crimes
perigosos eventuais, não podendo se deslocar no caso de um acidente nas redondezas, para o
qual seria deslocada uma outra viatura. Mescolin também fala que as drogas são um problema
mundial, e as leis dificultam muitas vezes as intervenções, citando o exemplo de ter sido retirada a
Polícia Militar da fiscalização no trânsito, de modo que a fiscalização por desobediência como
transitar sem capacete é de responsabilidade do departamento de trânsito. Emenda contando que
para algumas ações têm feito atuação conjunta com a Guarda Municipal, que, por exemplo, tem o
poder de atuar contra estacionamento irregular.

João Magalhães exalta a mesa que está posta. Ressalta o abaixo-assinado Floresta em Pé, para
impedir avanço de criminosos. Traz exemplos da organização ao redor da Rua Timboaçu, trazendo
demandas de iluminação e afins.

Lucas Costa (Representante da Subprefeitura) traz repasse de que tem feito ações integradas
com vários setores do Estado. Fala que atua diretamente na Freguesia e no Pechincha.

Em seguida, por causa do tempo decorrido, a fala de Lucas é interrompida e a reunião encerrada.


