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Introduçao

A ALEMG é urn órgOo pUbhco extremomente complexo e
de -importoncia vital no desenvolvimento e no rnanifestacOo do
cidadania.

Corn o passar dos anos , a ALEMG cresceu nOo so em
atividades mas em funcionOrios e dependéncios. Sendo assim, tornom-
se necessôrios, coda vez mais, urn potrimônio mois complexo, uma
abertura major parc as otividodes do sociedade, corn o consequente
aumento do presença do populoção no Casa, e uma particpaçao
major do ALEMG junto as atividades de expressOo.

Tudo isso leva a necessidades de controle, observaçOo,
administroçOo, recepçOo, e segurança coda vez mois especiolizodas
e eficientes, corn atuaçOes rOpidos e dentro dos padrOes exigidos pela
modernidade dos tempos.

Por isso a Gerêncio de Orientacöo e Seguranca do ALEMG
se esforça corn o objetivo de atuoUzor-se e equipar-se para gorantir
seus atributos e suas competéncias.

A confecçOo deste manual tern como objetivo mostror
alguns tôpicos que devem ser levados em consideraçOo no serviço de
seguranca do ALEMG, tendo como premissa as peculiaridades do
entidade, e seus funcionôrios e de seus visitontes.

Alguns assuntos exigiroo maiores detalhes, que serOo
fornecidos em manuals especIficos.

Os ensinamentos oqul transmitidos estOo embasodos nos
observaçOes e nos instruçOes do Curso de Seguranço para Autoridodes
do Policia do Exército, nos apostIlos do Diretoria de Seguranço do
Senado Federal, no troca de informoçOes entre os agentes de
seguranca do ALEMG e os do Senado Federal e do Camöra Federol,nas
observaçOes do serviço diOrio e em outros cursos pelos quols os ogentes
do equipe do Gerëncia de Orientaçöo e Seguranca jO possaram.
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H istórico

Quando do reaberturo do Legislativo em 1947, a seguranço
era operodo pelo Poilcia Militar de Minas Gerais, que estendlo seu
trabalho a manutenção de serviços gerais e a execuçOo de serviços
auxiliares. Mais tarde, a Poilcia Civil colocou, também, a disposiçOo do
Assembléia elernentos de seu contingente para colaborar no proteçöo
do Poder.

Por intermédio do ResoluçOo n 800, de 5/1/67, fol crioda a
Diretoria de Seguranço, tendo sido inicialmente seu quadro funcional
constituIdo por servidores do Case, otrovés do processo de
enquodromento, poro o exercicio no entöo Quadro de Agente de
Seguronca.

Na época, a Assembléia Legislative ocupovo urn modesto
prédio local izado no Rue Tomoios, 341, e o Poder Legislativo, que sofria
profundas limftoçOes de ordem constitucionaf, recebia urn pUblico que,
também corn suos Iberdodes reprimidas, via-se obrigodo a contençOes
comportamentais, ditados pelo regime de exceçOo a que estovo
submetido.

A transferénclo poro o prédio do Rua Rodrigues Coldas, 30,
trouxe em seu bojo novas exigêncios palo 0 Assembléio Legislotiva,
mas nOo Ihe alterou substancialmente as caracteristicos herdadas dos
antigas nstalaçOes.

Corn o advento do Nova RepUblica, o Poder Legislativo
resgatou sues prerrogativas constitucionais, passando a exercer , em
todo a plenitude democrótica, o papel que Ihe cobe no contexto
institucional. 0 momento histôrico pressupunho a arnpliaçöo dos
instalaçOes e o aperfeiçoamento dos serviços.

Em vista, disso o Polócio do lnconfidência possou a contar
corn cinco anexos, que oinda se apresentavam insuficientes parc o
atendimento ideal as reals necessidades do Poder. Corn isso, o quadro
funcional foi ampliodo pare aproximadomente 4.000 funcionórios,
acrescidos de inCjmeros funcionórios contratados por diversos firmas
prestadoras de serviços. Nesse quadro estavo também inserida a entOo
CoordenaçOo de Segurança, formada por servidores concursedos, em
suo maioria , e contratados.
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E importante ressaltar que, 00 longo dos tempos, o Poder
teve uma evoluçOo constante, carregada de transformaçOes, sempre
acompanhados por diversos setores, através de revisOes sistemOticas
de seus métodos de trabalho. 0 setor de segurança Jo assumiu
coracteristicas de setor, diretoria, divisOo, coordenaçOo, subarea de
segurança e poHciamento interno, e atuo!menj-e Geréncia de
OnentaçOo e Segurança, parte integronte do Secretaria de Assuntos
Operacionais.

Hoje, seu quadro é formado por funcionOrios efetivos e do
Grupo de ExecuçOo do Casa. Alguns possuem curso superior, outros
tern formaçOo de 1 e ou 2 grau.

Corn todas as dificuldades inerentes 0 funçoo , esses
funcionOrios se esforçam para transformar a GOS em urn local born
para se trabaihar, conviver e produzir, contribuindo assim parc o
desenvolvirnento e o reconhecirnento do Poder Legislativo mineiro no
sociedade e no cenOrio politico nacionol.

Area de atuaçao

A Gerêncio de OrientaçOo e Seguronço é responsOve! pela
Orea de segurança no Assembléia Legislativa de Minos Gerois.

A ALEMG se compOe atualrnente do PalOcio do
lnconfidêncio e de seus onexos:

- PalOcio do lnconfidência: centro do Poder Legislativo Estadual,
inaugurodo em 1/3/72. Situado no Rua Rodrigues Caldas, 30, compOe-
se de seis andares.Neste prédio temos o gronde malone dos gabinetes
parlamentores, o PlenOrio, a garogem principal, olguns setores do Orea
administrotiva, o almoxarifado, o setor de limpeza e o serviço de
trobaihadores mirins.

Edificio. Tiradentes: onexo 00 PalOcio do nconfidência , fol
inaugurodo em 30/11/89 e situc-se 0 Rua Rodrigues Caldos, 79. Neste
prédlo se concentrorn a moior porte do area odministrativa e alguns
gabinetes parlamentares, além de uma goragem que otende tanto 0
area parlamentar quanto a Orea administrativa.
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Anexo Garagem "A": estacionomento paro veiculos de
parlarnentares e do imprensa, situado no Rua Dios Adorno, 186.

Garagern "C": situado no Rua Rodrigues Caldos ,ê composta
por urn estacionament-o, urn posto de identificaçOo do Secretoria do
Seguranço PUblica, Geréncia Gera] de Servicos Gerais, pelo grófica e
pela sede do AssociaçOo dos Servidores do Legislotivo Mineiro -ASLEMG-
corn suo cantina, ôrea administrofivo e video-iocadoro.

Garagern "D": IocaUzoda no Ruo Matias Cardoso, 60, otende co
estacionomento de veiculos do órea parlornentar, no suo maiorio.

Via de Acesso: órea de estocionamento onexo a Proça Carlos
Chagas e 00 Polócio do Inconfidéncia. Reservodo o veiculos de
outoridades que visitom a ALEMG, do imprensa e de outros que por
venturo sejam autorizodos a ali permanecer.

Escolo do Legislativo: situodo no 1 ondor do Edificio Forluz, no Rua
Dias Adorno.

Neste mesmo edificio ternos oindo o Diretorio do Instituto de
Previdéncia do Legislotivo de Minas Gerais-IPLEMG.

A otuoçOo externa do GOS se foz no entrego de intimacOes,
no ocomponhomento de autoridodes e de eventos , corn a autorizaçOo
do Sr. Presidente do ALEMG.

Competéncia Legal

A manufençao do ordem nos dependêncios do Palácio
do hnconfidência e de seus onexos é competéncia exciusiva do
Gerêncio de OrientoçOo e Seguranco, por rneio de delegacoo do Sr.
Presidente, que é quem detérn o poder de poicio. Mesmo estando
subordinodo a Secretoria Adrninistrotivo Operocional, a GOS cabe
manter estreito relaçoo corn o Sr. Diretor-Gerol e corn a Mesa Diretora.

11



Tal afirmaçöo se baseia nos ConstituiçOes Federal, Estadual e
no Regimento Interno, sendo entöo de competéncia privativa do Poder
Leg islativo:

Art. 51-Compete exclusivamente a Comara dos De-
putados:

IV-dispor sabre sua organizacao, funclo-
namenfo,polIcia, criação, transformaçOo ou exhncöo
de cargos.. . .(ConstituiçOo Federal);

Art. 52-Compete exciusivamente ao Senado Federal:
Xlll-dispor sabre sua organizaçOo, funcionamento, pa-
lIcia, criaçOo ... (ConstituiçOo Federal);

Art. 62-Compete privativamente a Assembléla
Legislativa:

Ill-dispor sobre sua organizaçOo, funcionamento e pa-
ilcia

(Constituiçoo Estadual);

Art. 83-Compete co Presidente,além de outras atribui-
çOes:

XXXI V-dirigir a policia do Assembléia (Regimento Inter-
no);

Art. 91-0 policiamento do Palócio do Inconfidência e
dos demais dependéncias, compete privativamente
ô Mesa (Regimento Interno).
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Definiçoes dos termos e funçoes dos componentes
do organograma

Funçoes do Gerente do Geréncia de OrientaçOo e Segurança

- análise dos atividades desenvolvidas e suo repercurssOes;
- gerenciamento interno de R.H;

- contatos sobre discussOes e definiçOo dos politicos de seguranço;

- planejamento e desenvolvimento do poiltica de orientaçOo e segu-
rança.

Funçôes do Gerente Operacional

- planejar a seguranca de eventos:

a-agentes parc protecão de autoridades,

b-agentes paro segurança dos estadonamentos,

c-controle do fluxo de pessoas no Plenãrio

- controlar a uti!izocOo dos garagens e estacionamentos
- controlar todos Os serviços de seguronca
- controle do central de seguranca(CITV)

- orientor servidores do setor sabre comportomentos e normos

- onãlise dos relatôrios emitidos pelos coordenadores
- apuror horas trabaihados pelos servidores
- opuraçOes estastisticos dos códigos de ocorrêncio

- elaborar escolas de servicos parc finals de semana, feriados, eventos
e escaia quinzenol de postos.

Funçôes do Gerente de Apolo Técnico-
Administrativo

- controlor equipomentos de segurança, armamentos, ródios de
comunicaçao, circuito fechado de TV
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- redaçdo /arquivamento de documentos, credencials para estacio-
name nto

- prestar apoio co gerente operacional corn relação as férias dos servi-
dores
- acompanhar contrato de terceiros
- aquisiçOo de materials
- instalaçoo e manutençöo dos equipamentos do setor
- acompanhar processos de inforrnatizaçOo do setor
- pesquisa de mercado para acompanhamento de contratos
- coordenar as atividades do Posto de ldentificaçoo:

a-emissöo de carteira de identidade
b-emissOo de atestado de antecedentes criminals "Bons Ante-

cedentes"

Funçoes do Coordenador de Turma

- controlar as atividades dos agentes que compOem as turmas
- dar apoio co gerente operacional no controle dos horas trabaihadas
pelos agentes, no controle de folgas, controle de trocas, no controle
de fattas e ou atrasos no serviço diàrio
- controlar radios, baterias, choves e demais materials do solo de
Coordenadoria
- dar 00l0 00 gerente operacional no montogem de esquemas de
segurança para eventos ocasionais e ou rotinos diôrias
- intervir prontamente para a souçOo de probiemas de RH entre Os
agentes e dar conhecimento co gerente operacional
- recebimento e transferénclo de servico
- acomponhar o desenvolvimento e desenpenho dos trabaihos dos
ogentes nos postos de servico
- inteirar-se dos fatos e eventos que ocorram no Casa
- coordenar a elaboraçOo do relatôrio, relatando os fatos relevantes e
irrelevantes que ocorram no ömbito do Poder Legislotivo conforme
padrOo estabelecido pela GOS
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- interagir junto corn as demais coordenadores, pare que as açOes
desempenhadas pelas equipes do GOS sejom positivas e dentro dos
filosofias estabelecidas
- ser o elo de Iigoçoo entre a gerência e Os agentes
- montar as escalas de postos
- observar e controlar as imagens do CFTV
- atender radio e telefone

Atividades exercidas pela GOS

Acompanhamento de Autoridades

A segurança de uma autoridade se fez corn elernentos
especializados, organizados em grupo (Serviço de Segurança), corn
seu material especifico e seu trabaiho peculiar.

Conceitos

Chefe de Seguranca: é o principal responsóvel pela seguranQa
fisica do autoridode.

Agente de Seguranca: e o elemento selecionado e treinado parc
compor as equipes de vistoria, precursora, seguranca velada,
avonçada e aproximada, copa2 de proporcionar a adequada
segurança ô autoridade.

CIrculos de Segurança

A segurança em torno do autoridade se desenvolve em
cIrculos concèntricos.

A autoridade em seus deslocamentos, tornaaró obrigatôria
a mudança dos elementos de segurança. 0 que nos levo a concluir
que, excetuando-se os agentes que se deslocam imediatamente a



sua volta, Os demais necessitarOo de urna prévia colocaçoo em suas
posiçOes, a fim de que os circulos de segurança existam sempre.

As equipes de seguranca estOo distribuIdas em dois grandes
grupos:

- grupo de preparação:

- a) equipe precursora: encarregada de reconhecer antecipadamen-
te os locals a serem percorridos e utilizados pelo dignitário, a fim de
verfticar e informar as condiçOes de seguranca desses locals, quanto ô
possibilidade de ocorrerem acidentes naturals ou provocados.

- b) equipe de vistoria: responsôvel pela vistoria (varredura) nos locals
de eventos ou de uso pelo dignitôrio,com a finalidade de identificar e
neutralizar ou remover dispositivos que ofereçam perigo. Embora as
normas noo o estipulem , o prazo razoôvel e seguro para proceder a
vistoria definitiva é corn urna antecedéncia minima de 13 horas.

- grupo de execu(;ão:

- a) equipe de seguran(:;:a aproximada: responsóvel pela protecOo me-
diata do autoridade e por sua retirada em caso de emergência.Divide-
se em:

- fixa: permanece nos locals de repouso e alojamentos utilizados pelo
dignitôrio, fazendo também a preservaçOo desses locals durante suc
auséncia

- móvel: desloca-se permanentemente corn o dignitôrio, dedicando
atençOo quase exclusiva a sua pessoa, de modo a adotar medidas
que Ihe garantam a integridade fisica.

b) equipe de segurança velada: infiltrada no melo do povo, mais corn
intuito preventivo que represivo. Tern como missOo principal estar alerta
para qualquer anormalidade que porventura surja no meio do pCiblico.
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c) equipe de seguranco avançada: é a equipe encarregada de chegar
cos !ocais de eventos corn certa antecedéncia, aguardando a
chegada do dignitário e sua comitiva parc então, deslocar-se ate o
lugar do evento seguinte. A equipe observa as condiçOes do local e
do pUblico antes do passagem ou do chegada do comboio,
comunicando-se sempre corn o carro-comando e alertando pare as
anormalidades observadas.

Conclusão

0 chefe de segurança ê o principal responsóvel pela segurança
fisica do dignitãrio. Para isso, ê necessório que ele elabore urn
planejarnento minucioso, de tol forma que, durante a execucão, ele
possa manobrar Os circulos de seguranço, a fimde prevenir e neutralizor
qualquer hostilizaçOo ou atentado a autoridade.

E necessário nOo esquecer os conceitos bósicos que norteiam as
tarefas de ProteçOo e Seguronça:
- nOo se faz meia-seguranca;
- nOo se deve arriscar a enfrentar uma situacöo de perigo que posso
ser evitodo;
- a vontade do autoridade nOo pode e nOo deve ser levada em
consideraçOo, se seu atendimento puder desmoronar o dispositivo de
segurança;
- 00 elemento do segurança, e somente a ele, caberô decidir o que
fozer, quondo fazer e como fazer.
- em seguranca, age-se primeiro, explica-se depois.

A ALEMG apresenta peculioridades quanto 00 serviço de
segurança e quonto ao acompanharnento de outoridades por seus
agentes de seguranca. Para coda urn dos locais de chegada, saIdo
ou permanéncia dos autoridodes, dependendo de seu grou de
importOncia, serô montado urn esquemo especIfico, que permita cobrir
seus deslocamentos, sem comprometer a realizacOo dos atividades
programadas, e garanta sua segurança fisica.

Deve-se ter em mente também que será necessório mais
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de urn tipo de planejamento, seja Para a chegada, a saIda QU Os
deslocamentos do autoridade. E necessOrio que se tenha opçao que
permita uma rOpida mudança, se isso se fizer necessOrio, ou uma
adaptaçOo a vontade do autoridade.

Vigilãncia

0 vigilante tern por funçao a guarda do organizaçOo a que
estO servindo. Para tanto, deve ester atento a todo movimento dentro
e fora do estabelecimento, sabendo discriminar as situaçOes normals
dos anormais.

A atividade de vigilOncia requer bom-senso e calma daquele
que a exerce, JO que 0 êxito de seu trabaiho depende de sua conduta.

o vigilante deve ser obseR'ador, discreto, cordial no trato
corn as pessoas, atento quanto a suas responsabilidades e de gênio
controlado. Deve ter conhecimento de que seu desempenho se reflete
no imagem do organizaçOo a que serve, sendo de sua responsabilidade
zelar por essa imagem.

Conforme as exigencies de seguranca dos instalacOes
protegidas, o padrão de serviços prestados é estabelecido.

Sendo a principal funçOo do vigilante a observaçôo, todas
as demais dependerdo do que tiver sido observodo.

Como atribuiçOes do vigilante, podemos citar:
-execuçöo e fiscalizaçOo do obediência aos sistemas de controle e
identificaçoo de pessoal;
-observaçOo e patruihamento dos Oreas, estrutura e atividades de
interesse do segurança do estabelecimento;
-informaçOo e adequa Os pessoas que procuram o estabelecimento;
-execuçOo e fiscalizaçOo adequa do sistema de controle de remocao
de documentos e materials;
-agir conforme 0 necessOrio em situaçOes de emergência, tais como
acidentes, incêndios, desordens, etc.

0 vigilante deve, acima de tudo , ser cauteloso, equilibrado
e leal quanta a veracidade dos fatos.
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0 serviço de segurança de uma porlaria, por mais simples
que poreça, tern urn significado muito grande. São Os agentes desses
hcais que representam empresa no primeiro contato corn Os visitantes.
E de responsabifidade deles formar a primeira impressOo do visitante
0 meio do boa apresentação, do cordialidade no recepçOo e do

conflabilidade nos informaçoes.

Durante a dia, esses agentes são responsáveis pelas
fiscaiizacOes externa e interna do local onde se encontram, nOo
permitindo a entrada de pessoas estranhas nem a danificaçoo do
patrimônio, nem mesmo pelos funcionários. São eles que controlam a
salda e a entroda de material, veIcuios e pessoas.

Durante a noite, sua imporföncia é maior ainda, pois a
guarda do instituiçOo fica totaimente sob sua responsabilidade.

Segurança Fisica de Instalaçoes

Podemos definir a Segurança FIsica de instalaçOes como o
conjunto de medidas e atividades executadas, através de
planejamento prévio e corn constante fiscalizacOo, corn a finalidade
de se dotar umo instaloçOo do nIvel de segurança a elo necessôrio

A segurança exige cuidados que variam de acordo corn 0

tipo de estabelecimentos, a iocaiizaçOo, a e'ctensOo fisica, Os valores
materiais existentes, o nümero de empregados, a movimentacOo de
clientes e visitantes, a qualidade dos instaiaçOes, Os meios de seguranço
adotados e outros detaihes que possam tornar maiores ou menores os
probiemas e riscos, ou seja, Os serviços de segurança devem adoptar-
se ôs necessidades e caracteristicas de coda estabelecimento.

E necessário, portanto que o seguranço tenha em mente a
sequência de ocOes que deverô desenvolver Co surgir uma
determinada situaçOo, baseado em urn piano de atuaçOo para coda
estabelecimento ou posto em que servir e paro coda serviço que prestar,
o fim de nOo ser apanhodo de surpresa e poder agir corn eficiência.
Assirn, co assumir o serviço em urn estabelecimento ou posto, a
segurança tern a obrigaçOo de procurar conhecer a óreo em que vai
trobaihar, parc que possa estabelecer seu piano de oçao, de acordo
corn os ensinamentos que ihe são transmitidos.
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Objetivos:

Os objetvos do segurança fisica de instalaçOes sOo:
1 - proteger efetivamente as instaiaçOes e a pessool per-tencente co
quodro contra todos Os riscos;

2 - adotar medidas de proteçOo contra açOes ou acidentes que pos-
sam atrapaihar, interromper ou paralisor Os serviços ou inutiflzar as insta-
IacOes, ainda que temporariarnente;
3 - satvaguardar a continuidade do trabaiho e

4 - impedir o comprometimento, o rnau uso, a danificacOo ou a des-
truiçOo de documentos, processos e materiais essenciais e sensiveis.

Medidas de segurança fisica de instalaçôes

A proteçöo a qualquer estabelecimento tern por aHcerce
uma série de medidas, sendo as principais as que visarn ô prevencOo
de entradas nöo permitidas e ao controle dos entradas permitidas.
Além destas, existem outras que visam ô prevençOo e a controle do
açao de "descuidistas" ede atos deliberados contra o estobelecimento,
que são a prevencOo e a controle de incéndios, de acidentes, de
espionagern e de sabotogem.

Temos, entOo, como medidas de segurança fIsica de
nstal a c Oes:

A - prevençOo de entrados nOo permitidas;
B - controle de entrodas permitidos;
C - prevençOo e controle de incêndio e acidentes;
D - prevencOo de sabotagem;
E - prevençOo de espionagem.

A - PrevençOo de entradas nôo permitidas

As medidas de prevençOo de entradas nOo permitidas são
aqueas que visarn impedir, dificultar ou detector a entrada de atguérn
no instolaçOo. Constftuem-se em:
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1 - barreiras perimetrais;

2 - iiuminaçOo;

3 - alarmes;

4 - comunicaçOo;

5 - serviço de guarda.

A - 1: barreiras perimetrais: as barreiras perimetrais consitem em
anéis fIsicos de defesa do estabelecimento e são constitudas,
normalmente de cercas ou muros e excepcionalmente, de fossos, valas,
cercas vivas, etc.

A - 2: iluminaçOo: a iluminaçOo de uma instalacOo deve ser
montada corn o objetivo de tornar vIsIveis a noite as areas que 0
segurança vol vigiar, de tal forma que ele veja, sem ser visto.

A -3: alarmes: Os alarmes visam a detector a presença , a entrada
ou a tentativa de penetraçOo de pessoas nOo autorizadas. Constituem-
se normalmente, em dispositivos elétricos ou eletrOnicos que, uma vez
acionados, produzem urn sinai sonoro, ou provocam o aparecimento
de urn sinai luminoso, ou ambos.

A - 4: comunicaçOes: o serviço de segurança de uma instalacOo
requer urn perfeito e entrosado serviço de comunicacOes. Como parte
desse esquema de comunicaçOes temos:

- telefone;

- radio;

- sinais sonoros;

- sinais lurninosos.

o rôdio é a meio mais eficiente no cornunicacOo dos seguranças entre
si. A cornunicaçOo é importante e fundamental em urn serviço de Se-
gurança de instalaçOes, e nOo poderemos nunca prescindir de urn melo
de comunicaçOo que nos possibilite contato imediato inferno e exter-
namente.
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A - 5: serviço de guarda: é a peça mais importante no esquema.
De nada valeriam quaisquer dos medidas de prevencao de entradas
não permitidas se o seguranca não for atuonte, nOo estiver atento e
nOo souber dos IimitaçOes ou daquelas medidas.

0 serviço de segurança, no que tange a prevençOo de entradas
nOo permitidas, tern , portanto, a obrigacOo de rondar( fiscalizar)
supletivamente todas as demais medidas de segurança. Essa rondo
(fiscaiizaçOo) nOo deve ser feita de modo padröo.Outros pontos
importantes ern que a segurança deveró prestar muita atençOo são
no teste e a verificaçOo periôdica dos equipamentos de cornunicaçOo.

B - Controle de entradas permitidas

0 controle de entradas permitidas é a continuaçOo do
serviço de prevençOo de entradas nOo permitidas, e , em muitas
ocasiOes, Os dois se confundem.

Fundamentatmente, e a atuaçOo do serviço de guardas
que compreende o controle de entrada de pessoas, velcutos, objetos
e, ate mesmo de anirnats. E a serviço mais inc6modo parc a seguranca
de qualquer instataçao. Basicamente, apôia-se em dois fatores:

1 - sistema de identificaçOo;

2 - serviço de guarda.

B - 1: sistema de identfticacOo: Os estabelecimentos , em benefIcio
do prôpria seguranca, adotam normas de identificoçOo interna para
seus clientes, visitantes e empregados. Pare esse fim o meio mais utUizado
e o uso de crachãs, que deveró conter a fotografia do portador e
todos os dernais elementos bôsicos e necessOrios para a sua
identificaçOo. Pare facilitar o servico do guarda, é aconselhóvel 0 USO

de crachôs em cores variados, de acordo corn as areas do
estabelecimento franqueadas ao funcionório ou o fipo de atividade
por ete exercida. Assim sendo, bastard urn olhar parc verificar se o
individuo é do estabelecirnenfo, ou, urna vez dentro dele, se tern acesso
a determinada ôrea. Por outro, lado deverô existir no portaria crachós
de visitantes, de empregados de empresas pCibticas e de empresas
prestadoras de sevicos.
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B - 2: serviço de guarda: o papef do serviço de guarda , no caso de
controle de entrado permitidas, é a mais delicado e espinhoso. Existindo
urn sistema de identificaçao, sempre que alguém nOo identificadoquejra
penetrar no local, ou para tratar de algum assunto de serviço, ou para
falar corn alguem conhecido, caberô 00 servico de guarda barrar essa
pessoa no respectiva portaria, verificando, pelo telefone, corn a setor
interessado, se pode ou nao deixar a pessoa entrar. Em caso positivo,
deve-se entregar 00 visitonte a crachó correspondente, para que seja
colocado em lugar visIvei, preferencialmente 'a altura do peito.
Normalmente essa atitude de guarda é mal interpretada; entretanto,
ela deve ser imposta por necessidode, sendo necessárjo muita
pacléncia, gentileza e naturalidade, no trato deste tipo de questOo,
junto ôs pessoas abordadas, a fim de se evitarem mal-entendidos.

Quanto aos veiculos, somente poderOo entrar no estabelecimento
aqueles que estiverem autohzados. Corn relaçOo a objetos ou
mercodorias, somente serOo permftida a entrada mediante autorizaçöo
do setor competente.

Apesar de se tratar de fato rarissimo a entrada de animals,
também esta deverô ser controlada.

Em suma, nada e ninguém poderOo entrar no estabetecimento
sem antes passar pela guarda e por sua minuciosa verificaçOo.

C - Prevençao e controle de incêndios e acidentes

Este tôpico será tratado em sessão especIfica.

D - Prevenção de sabotagem

A causa provóvel de uma sabotagem no Legislativo é,
geralmente. politico. Seja acOo de protesto, seja de vinganca, o fato
quase sempre se revelará politico.

As medidas de prevençOo de atos de sabotagem
confundem-se no suo malaria corn as de controle de entrodas
permitidas e corn as de prevencOo de entradas nOo permitidas. qeve-
se evitar a entrada de embruihos, pacotes, malas ou de portadores de
objetos, sem antes ocorrer uma vistoria ou identificacOo prévia.
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E - Prevençao de espionagem

Podemos definir espionagem como a coleta de informaçOes,
que possam ser utilizadas por algum inirnigo.

Como medida para combater a espionagem temos todas
aquelas compreendidas pelo controle de entradas permitidas e pela
prevençOo de entradas nOo permitidas. Além dessas, Clevehover uma
preocupaçao de selecionar Os empregados dos instalaçOes,
oferecendo-Ihes urn programa educativo corn o objetivo de instrul-los
de que assuntos de serviço somente devem ser comentados no local
de trabaiho; quando em outros ambientes, devem-se color quanto a
isso, mesmo que as pessoas presentes sejam somente funcionãrios do
prôpria instalaçOo.

Esse programa deve despertar nos funcionôrios a
import-ôncia e o sigilo corn que suas atividades devem ser desenvolvidas.

Outros Aspect os de Segurança

Busca de Segurança (Vistoria)

As buscas de segurança devern ser feitas periodicamente.
A forma de inspecionar urn local varia de acordo corn suas
caracteristicas, nOo podendo nunca ser padronizada. No entanto,
existem regras bósicas, que deverernos ter em vista.

Fundamentalmente, uma busca procura revistar urn imôvel
ou côrnodos de urn imôvel, corn a finalidade de constatar qualquer
coisa que possa atentar contra a seguranca do autoridade ou do
instalaçOo.

Existern trés causas diferentes para as quals a busca deve
estar voltada:

A - prevençOo de acidentes;

B - prevencOo contra a sabotagem;

C - prevençOo contra a espionagem.
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Chaves

E muito imporante que a segurança tenha efetivo controle
dos chaves do estabelecimento.

Se porventura alguém tiver cue utihzar as chaves, deverô
assinor por essa retirada, ou seja, retirar sob cautela; quando do
devoluçao, também esse fato deverô ser consignado.

A distribuiçOo de Chaves de urn mesmo local a várias
pessoas e a utilizaçao de fechaduros iguais para várias portas provocarn
sensivel enfraquecimento do seguranço.

Se algumo chave for perdida, serô obsolutomente
necessôrio Cue se troque a fechadura correspondente.

Prevençao e Cornbcite a Incêndios

Todo incêndio tern origem em pequenos focos. Por isso,
é importante que todo e qualquer princIplo de fogo seja sempre
controlado, de modo eficiente e o mais rápido possivel.

Para tanto nOo basta existirem extintores e mangueiras
de água por todos Os Iados.E necessário que haja pessoas capacitadas,
que possam a quolquer momento fazer uso de seus conhecirnentos e
evitar, dessa forma, que urn simples princIpio de incéndlo atinja
proporçOes incontroláves. Entretanto, mais importante que tudo isso é
saber evitar todo e qualguer tipo de incêndio, atuar antes que ele
aconteça.

E nosso desejo que as orientacOes aqui contidas sinjam
para impedir 0 surgimento de incéndios , elemento pavoroso e de
grande poder de destruiçOo, de cujos resuttados se coihem prejuIzos,
dor, desespero e lôgrimas.

Brigada de lncêndio: orgonizaçOo interna formada por
funcionórios , preparados e treinados para atuar corn rapidez e
eficiência no de prevençOo de incêndios e acidentes, como também
no combate aos principios de incéndio. Além disso, treina o pe'soal
quanto ao usa correto de equiparnentos, do o alarme, solicita socorro
e organiza a evacuacOo do prédio.
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0 fogo é a cornbustOo ou queirna resultante do
reacOo qulmica produzida pela uniao de trés elementos: o combustIvel,
a oxigénlo e o color. Ternos, assim, o triongulo do fogo. Se urn dos
elementos faltar, nao haverô combustOo

OXG E NIO

Combustivel é todo elemento que serve de campo de
propagaçao do fogo.Quase tudo que se conhece é combustive].
Quanto ao estado fisico, pode ser sólido, gasoso ou lIquido.

o oxigênio e urn gas presente no atmosfera no proporçOo
de 21%.Tem a propriedade de se combinar corn o combustIvel,
possibilitando a oxidacOo rôpido ou queimo. Para se manter uma
combustOo, é necessário 16% de oxigênio no local.

Color ou temperatura de gniçOo é uma energia térmico. 0
color se transmite, passa de urn corpo parc outro, de uma substöncia
para outra. 0 color inicia e mantém o incéndio enquanto ho
corn bustivel.

OXIGENIO + CALOR + COMBUSTIVEL = FOGO
Urn incèndio não aparece sozinho. Ha sempre uma razão.

0 color pode se propagar de trés maneiras:
- conduçOo: o color se transrnite diretamente, isto é, de molecule

parc molécula, sem intervalos entre os corpos;
- conveccão: o color se tronsmite através dos gases aquecidos

que se deslocarn de urn ponto para outro e quase sempre para cima,
ôs vezes por grandes distöncias;

- irradioçOo: é a transmissOo atrôves de raios, que são emitidos
em todas as direçOes.
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A melhor manefra de se prevenirem fncêndios é corn-
baterem-se as causas, que podem ser:

- acidentais: explosOes, curlo-circuito, ponto de cigarro e corn-
bustOo espontOnea;

- naturafs: ralos e outros fenômenos;

- intencionais: ocOes de incendiOrios.

As causas de origem acidental podem ser evitadas
corn Os seguintes cuidados

a) n(jo jogar papel nos cinzeiros ou cigarros acesos nos lixeiras;
b)desugor e desconectar fodos Os aparelhos elétricos, bern como

as l(5mpadas, co se ausentar do local de trabalho;

C) nOo jogar cigarros acesos ou fôsforo a esmo,

CIGARRO ACESO+ DESCUIDO= INCENDIO

d) nOo permitir ac(imulo de panos embebidos em ôleo, tinta,
graxa.Eles podem se incendiar mesmo sem o auxlio de fonte externa
de color, atrovés de urn fenOmeno chomodo combustOo espontönea;

e) noo permitir instaloçOes elétricos improvisadas ou em mau es-
tado

f) ter cautela corn o armazenamento de substOncias inflamóveis.
Manter fora do depósito so o material necessório 00 trabalho diório;

g) nOo trancar as portas durante o expediente;

h) nOo sobrecarrecar as instalogbes, ligando vários aparelhos em
umo so tornado;

I) nOo usar fogareiros;

j) evitar 00 móximo o acUmub de popéis;

k) n(jo efetuar consertos em tomodas , chamar urn eletricista;

I) conheçer os extintores instalados prOximo 00 seu local de tra-
baiho, e manter o ocesso a eles liberados;
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m) saber como usar urna mangueira e nao as obstruir corn qual-
quer adorno ou outro objeto.

Os hidrantes de parede, a mangueira e os extintores
de incéndia são feitos para uso exciusivo no combate a principios de
incêndio, nao use e nOo permita que outros usem este equipamento
corn outros fins. Se alguém o fizer, no momento de utiliza-los elas poderam
nOo ser eficientes para salvor sua vida.

De acordo corn o material que queima os incêndios
são assim classificados:

1) Classe A: ocorrem em matéria orgônica, ou sejja, deixam

residuos como brasas ou cinzas. Ex: madeiras, papel, tecidos, fibras,

etc.

2) Classe B: ocorrem em lIquidos inflamóveis e corpos gordurosos.

Ex: petrôleo e seus derivados, cera, tinta, vernizes, parafinas, solventes,

etc.

3)Classe C: são os incéndios em equipamentos ou instalacOes

elétricos , fusiveis, transformadores, painéis de controle.

entes	 I	 Gôs
P6 CarbOnicoesde ;tores	 Aguc	 Espurna	

Quimico	 (002)^IcIncéndios

Madeiro, popeL tecidos. plósticos.	 SIM	 SIM	 SIM	 SIM
cortinos, ccctifas poltronas. etc.

B
Gosolina, ôlcooL querozene. óleo. 	 NAO	 SIM	 Sim	 S!M
cera, tin-,a. graxc. etc.

C
Equipamentos e instalocOes	 NAO	 NAO	 SIM	 SIM
eiétricas energizadas
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Abro coixa
de incéndlo

2

Segure 0 bico
do rnongeiro
retirondo -0
do coixode
iflCêrpdjo

3

Abra entáo
0 reçistro

4

Apds esticor
bern omonQuei-
ro,dirija ojoto
poro a base
do foo

COMO USAR 0 HIDRANTE

o e)dintor de incCz ndio é uma armo de combate inicial 00 incêndio,
entretonto, seu US(I	 antecipado do
composiçOo de suaT I	 paraevitor dungs niores.

AA AS

iH 5
P0 Q%JIMICC	 'COUIMtO COW C!tTNtPt CE 3.45

os Q' '40	 fl.
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0 ecfintor de habn e urn dos mais eficientes podendo
ser usados em fogo dos trés classes.

Ao ocorrer urn incêndio ou principlo de incêndio, várias
atuacOes devem ocorrer, simuitaneamente

a) evacuacOo de funcionãrios;

b) chamada dos bombeiros;

C) combate co fogo corn urn ou mais echntores;

d) combate 00 fogo corn mangueiras;

e)corfe do fonte de força de iuz;

f) afastamento de material combustIvei;

g) retirada de documentos ou materials importantes do instalo-
çao.

Para que isso ocorra e que nOo haja pönico, é funda-
mental que várias pessoas atuem simuitaneamente. Assim sendo, tor-
no-se necessário hover urn piano defaihado e minucioso e urn treina-
mento perlodico, a firn de que os erros all detectados nOo aconteçam
no reandode.

Equipamentos de combate a incêntho
e de prevenção:

- extintor de incéndios;

- hidrontes;

- mangueiras;

- "splinker";

- detector de fumaça;

- portas corta-fogos;

- detector de color;
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- alarme.

Métodos de extin(;ao de iflcêndios:

a) Resfriarnento: é 0 método mais usado. Consiste no reduç(jo
do color do material que estô queimando, por meio do uso de
substôncias que absorvam o color. 0 material mais usado é a ôguo.

b) Abafamento: consiste em se etiminar ou reduzir o oxigênio do
or em contato corn o material combustIve!. 0 002 e o PQS agern por
abafamento.

c) Retirada de material: consiste em isolar o material que está
queimando.

OrientaçOo e Atendimento ao Püblico

0 que vem a ser pCiblico? I
0 que vem a ser atendimento 00 pCiblico? II
Por que atender bern? Ill
Atendendo o cliente. IV
Como atender 00 telefone. V
Atendendo ôs reclamaçOes VI

* Comentários do livro "Cliente Nunca Mais", VII

INTRODuçAO

0 püblico, em geral, tende a procurar o meihor atendimento, e coda
nstituiçöo, por saber que isso pode definir a sua escolha, procura
apresentar a melhor recepcOo co pbIico.
0 "melhor atendimento" é mais bern conceituado quando comparado
00 atendimento que dispensamos aos nossos clientes

- PCiblico são todas as pessoas, entidades e organizaçOes ligadas por
interesses comunsquantoô forma de agir, pensar, sentir e podendo, no
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entanto, n(jo hover continuidade fIsica entre eles.
- Existem vários tipos de pUbiico, e Os crit(§rios para classlficô-Ios são
voriados:

a) Sexo

b) Situaç(5o EconOmica
C) Idade

d) Religioo

e) Nacionalidade

f) Profissöo

g) Contrastes

- Tipos de Püblico:

12 Grupo. PCibiico ! nterno - Conjunto de pessoos que constituem uma
entidade (Funcionórios do ALEMG).

Püblico Externo - Conjunto de pessoas que rnantêm contato corn a
ALEMG, dos quais recebemos beneficios ou maleficios.

22 Grupo. PcibUco Direto - Conjunto de pessoas ligodas diretamente ô
ALEMG.

PbIico Indireto - Conjunto de pessoas que interferem, de alguma forma,
no ALEMG.

32 Grupo. PbIico Favoróvel - Conjunto de pessoas que atendem cos
critérios determinados pela ALEMG (Pegimento Interno).

Pübco Nöo Favorável - Conjunto de pessoas que nOo atendem cos
critérios determinados pela ALEMG (Pegimento Interno).

II - Entendemos par atendimento o ato ou efeito de atender, ou seja, 0

acothimento ou recebimento corn atençOo e cortesia, escutando
otentamente o outro, pora depois servi-lo.
As normas técnicas e as atividades que visam a meihorar os contatos
pessoais entre os funcionãrios do ALEMG e o pUblico em gera! constituem
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O que podemos chamar de atendimento 00 pUblico ou relaçOes corn
pUblico em gerol.

Esses contotos pessoals podem ser divididos em diretos e indiretos. Os
diretos são coracterizados pela presença fIsica, enquanto Os indiretos
são feitos atrav(§s de telefone, radios transceptor, correpondência
(relatôrios diôrios) e outros velculos de comunicaçOo pessoaL

O püblico em geral procura a instituiçOo parc:
- Solicitor serviço

- Informar-se ou informar

- Sugerir

- Receber
- Vender

- Visitor

- Convidar

- Door

- Acompanhar e parfllhar

- Protestor etc.

Geralmente, o pblico nOo estó informado sobre:

a) 0 que deve fazer

b) 0 que pode fazer

C) 0 local onde fozer

d) 0 local onde se informer

e) Como satisfazer sues exigéncias
f) As razOes que justificam as exigências

São muitos Os motivos que levam as pessoas a procurar a ALEMG, por
isso o pCiblico deve sempre ser considerado como eemento do
instituiçao, e nao como estranho. Ele é a primeira razOo para a existência
do instituiçOo e presto urn favor quando proporciona a esta, a
oporfunidade servi-lo em seus desejos e necessidades.
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iii -É a trabaiho de atendimenfo ao pübiico que fixa uma boa imagem
do empreso junto a ele. 0 cliente espera e avalia o born serviço. E
nesse momento que se do a prirneira impressoo, através do qua[ a
cliente formarO suc imagem do instituiçOo. 0 born atendimento
conquista e mantém o cliente. 0 rnau atendimento afasta.
A pessoa que nos procura tern urn problema, uma dUvida, urn
questionamento a resolver, precisa de nOs e confia em nossa
capacidade de ajudO-la.
Corfesia e formalidade são indispensOveis 00 atendimento ao pUbhco.
Nôs que trabaiharnos no GOS somos o cartão de visita do ALEMG.
Em nôs estOo depositadas as atençOes dos ptbiicos internos e externos,
nossas atitudes serOo julgadas pela opiniOo pCiblica e o veredito vai
depender do nosso desempenho como profissional.

Necessidades e caracterIsticas do cliente X objetivo do atendirnento:
* 0 cliente tern necessidade de sentir-se notado. - Dar atençOo a sua

presença.
* 0 cliente tern pressa. - Atendê-lo corn ropidez e presteza.
* 0 cliente tern consciéncia do seu direito a urn. - Não mostrar prefe

rêncio trotarnentoigualftOrio. pessoal por outros clientes.
0 clienfe é formal e requer muito senso. - NOo mostrar ogitaçOo,
profissionol, nervosismo nem negligéncia.

* 0 cliente precisa de informaçOes claras. - NOo usar girias nem palo-
vras de dupla interpretaçOo.

* 0 cliente tern formada uma imagem. - Atendé-lo corn solicitude.
satisfatôria do empreso.

* 0 cliente e sensivel e impressionOvel. - NOo falar sobre morfes,
doencas nem desastres.

0 Agente de Seguranca faz uma triagem perfeita dos problemos e
classificar as respostos solucionadoras.
- Quando o assunto é de competéncia de outra Geréncia, o Agente
de Segurança orienta 0 cliente a procurar a local adequado parc re-
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solver sua dUvida ou seu problerno.

- 0 Agente de sSgurança deve sempre demonstrar desejo de ajudar a
encontrar soluçOes.

- A receptividade independe do ciassificaçOo pela aparência.

- 0 Agente de Seguranca deve procurar uma forma de desembara-
car-se inofensivamente dos importunos.

- Eficôcia, prestezo e cortesia sao, elementos imprescindiveis 00 born
atendirnento.

- Nos palavras, fisionomias e gestos, o Agente de Segurança deve ser
afóvel, nOo dando demonstraçoo de enfado ou aborrecirnento.

- Sempre que possIvel 0 Agente de Segurança deve tratar o cliente
pelo nome.

- 0 Agente de Seguranca deve evitar torn de comando, corno se
desse ordens 00 cliente e ser objetivo, evitando a morosidade.

E 0 CLIENTE IMP0SS1VEL?

NOo ho dCividas, de que vez por outra, teremos a nossa frente urn cliente
pouco razoOvel, arrogante, exigente, autoritOrio, arbitrório,etc. Esse tipo
de pessoa nos enerva corn suas exigéncias, nos impacienta por se negar
sisternaticarnente a ouvir explicacOes.

0 QUE FAZER?

- 0 atendirnento exige muito auto domInio e grande espirito de tote-
rOndo.

- Guarde sua irritaçOo, nOo a exteriorize.

- Seja simpOtico, demonstre boa vontade em ouvir o cliente.

- Se suas reservas psicologicos 0 permitirem, sorria. NOo corn ironic,
mas arnavelmente.

- Se forem frustrados todos Os seus esforcos, chame discretamente o
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gerente, o assistente, o coordenador ou urn Agente de Segurança para
ajudã-b a solucionar o problema.

II- COMO ATENDER AO TELEFONE?

Cortesia e eficiência nos contatos telefOnicos são de vital importôncia
para as boos relaçOes corn o pUblico interno ou externo do instiuiçOo.

Nossa responsabilidade como funcionôrjos do GOS, co fazermos
IicitaçOes ou recebermos chamadas telefOnicas, é muito moior do que
podemos imaginar.

E nesse momento que também representamos a ALEMG e, mais urna
vez, retratamos a sua imagem.

0 modo de usar o teiefone é importante.

Os Ióbios devem estar mais ou menos a distãncia de urn dedo do
fone, para que se favoreca a diccOo. Fale naturalmente, como se o
cliente estivesse aU presente.

* Sempre que possIvel, trate o cliente pelo nome., Pergunte:

"Corn quem estou falando? "ou" Quem é que está falando?"

- Pergunte apenos: "0/A senhor(a) poderia dar-me o seu nome?"

* Use expressOes corteses como: por favor, rnuito obrigado, as ordens,
urn momento.E urn modo de "sorrir" peo teiefone.

* Podemos revelar-nos atenciosos sem que nos rnostremos servis,
recebendo Os recados corn solicitude e Os providenciando corn
presteza.
• Faça a possIvel para informar co interessado tudo o que seja possIve!.

• Procure auxiliar no IocalizaçOo do pessoa procurada, mesmo que ela
nOo seja do seu setor de trabatho.
* Essas informaçOes nOo visam a padronizar o seu rnodo de atendimento
visamos apenas a oferecer-Ihe sugestOes práticas de coma agir em
determinadas situaçOes.
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ATENDENDO AS RECLAMAçOES

Nôs, que trabaihamos diretamenfe corn o pCiblico, seja interno, seja
e>derno, estamos sujeitos a receber reciamaçOes.

o QUE VOCE DEVE FAZER QUANDO RECEBER UMA
RECLAMAçA0.

Jo notou que alguns empregados parecem enfrentar corn tranquilidade
as redamacOes, enquanto outros parecem jogar mais lenho no fogo?
Devemos nos espeihar nos funcionOrios que resolvem corn sucesso as
reclamaçOes recebidas. Você enconfrarO vOrios fatores cornuns em
suas técnicas:

1 - Eles reagem cos sentirnentos do pessoa que reclama, aceitando e
concordando. Cuidam, principaimente, dos sentimentos do outro.

2 - Mantêm sob controle Os seus prôprios sentimentos, nOo encaram as
crIticas corno pessoais.

3 - Escutam e ajudam o reclomante a expressar sua queixo corn dare-
za, para que saibarn exatarnente o que estô sendo pedido.

4 - Agem irnediotarnente para atender 0 recamaçOo

5 - Manifestam atitude afdvel e prestotiva durante todo 0 encontro.

Lembre-se, entOo, destes pontos-choves sobre o atendimento a redo-
mac ô es:

* Reagir aos sentimentos dos clientes como reais e vOlidos.

* Reagir aos sentimentos corn que você possa concordar.

* Filtrar as sentimentos e esciarecer a reclamaçOo.

* Agir sem dernora.

* Encoror a reclamacOo como urna oportunidade de criar boa
vontatde e manter a irnagem do ALEMG.

* Os clientes são os ünicos que reclamam Quando alguém reciamar de
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alguma coisa corn vocé, tente aplicar essas técnicas. Talvez voce nOo
possa fazer nada respeito do problerna, mas, ouvindo, concordando
corn seus sentimentos e esclarecendo a reclamaçOo, talvez posse
ajudar.

- Alguns fatores são essenciais 00 born atendimento e imporl-antes Para
manter uma boa relaçOo corn o püblico e a eficiência do nosso trabalho.

- ESSES FATORES SAO:

* Para bern executor o seu trabalho e para prestar urn born serviço,
vocé precisa gostar do que faz.

Uma vez que você não estiver satisfeito, nOo terô boa-vontade e,
consequentemente, nOo promoverá a instituicão, os colegas e nao
proporcionará satisfaçOo aos clientes.

A facilidade em fazer coisas, 00 atendimento a pessoas, 00 jeito de
gostar do trabalhoô reolizoçäo interior, que ê peculiar é fundamental
em qualquer atividade que possamos executor, denominamos aptidOo.
E essa aptidOo que nos leva a executor as nossas tarefos. corno se
estivéssemos praticando lazer.

"SER GENTE E TRATAR PESSOAS COMO GENTE NOS TORNA CADA VEZ
MAtS GENTE".

Noçôes de Investigação

Uma dos funçOes do Agente de Seguranço é evitar
que haja delitos relocionados 00 patrimOnio do Case. Assirn, alérn de
atuar de forma preventiva, é necessório que a G.O.S. tenha
conhecimento dos métodos aplicados no investigaçOo, pora que, se
porventura acontecer algum delito, seja possIvel estabelecer umo linha
de trabaiho visando a uma soluçOo rãpida e consciente.

A experiência mostra que opesar do trabatho do
Pocia JudicOria ser bastante vasto, sua literature ê pobre, minguada,
porquanto node ou quase node se tern escrito sobre 0 assunto. De tat
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sorte que temas dessa natureza tern ficado restritos as apostilas dos
academios de polIcia, quando muito.

Sendo assim, a prôtica nos atividades de investigaçoo
fol criando atitudes que aos poucos se foram tornando regras, e, destas
regras, criou-se uma metodologia.

Apesar de conhecermos esso metodologia e sabermos
do suas aplicaçoes, em porte, pela Poilcia Civil, nOo podemos usa-la
no Ombito do ALEMG, devido as suas caracteristicas politicos e ate
mesmo fisicas.

Sendo assim, poderIamos tentar utilizar alguns itens do
metodologia do investigacoo policiol civil, tais como:

entrevista: é o ato do conversaçOo. Aquele que faz a entrevisto
deve se cercor de algumas cautelas, pora evitar passar dodos ou ele-
mentos 00 entrevistado, exceto quondo for imprescindivel parc a ob-
tençOo do resultado que pretende;

- pesquisa: no caso do ALEMG, a pesquisa é Util paro descobrir a
localizaçOo, possIvel translodo do material, rotina do suspeito, se hou-
ver, consulta a banco de dodos ou exame de documentos;

- vigilöncia: deve-se tentor manter a pessoa em observaçöo e
fzer o seu acompanhamento.

Deve-se tentar fazer olgumas perguntos genéricas:

- 0 que aconteceu?
- Como aconteceu?
- Quem sofreu a =do?
- Onde aconteceu?
- Quondo aconteceu?
- Por que?
- A quem poderia interessar?
- Quem cometeu?
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Noçoes elementares de contra-informaçao

No mundo atual são grandes os interesses em jogo, que
abrangem nOo so Os aspectos politicos mas também Os econOmicos,
ideolôgicos, técnicos, cientIficos, etc. A busca de conhecirnento e
dominlo nesses campos nao se limita 005 interesses pessoais ou
empresariajs ,mas estó no dia-a dia dos próprias naçOes, dos seus
representantes e de suo orgonizacao espaihados pelo mundo.

A chamada espionagem industrial, longe de visualizar
interesses merarnente empresarlais, é praticada por emissOrios oficias,
objetivando a captacOo de tecnologias avancadas, rôpidas e sern
custos de pesquisas, fazendo corn que produtos de "ponta" a serem
lançados em urn pals apôs dezenas de onos de estudos e projetos,
apareçam em seguida em outros poises, como se seus prod utos fossem.

o Agente de Seguranca deve estar sempre atento
quando acompanha dignitórios e sua cornitivas a locais onde se
desenvolvem atividades ou projetos.

Certos detaihes não podem passar despercebidos
pelo sentido de observaçOo que o Agente de segurança deve possuir.

As vezes verificam-se contatos aparentemente sem
rnaior significãncia, em que dodos de relevãncia são passados a urn
emissOrio ou por ele são entregues a urn destinatOrio sob os olhos dos
Agentes de Segurancas, que nOo olcançarn a importãncia do fato.

Devem-se levar em conta tambérn as abordogens
feitas por pessoas estranhas 00 servico, ou presentes em solenidades,
ou mesmo por Agentes de Segurancas que acompanham autoridades,
que podem abordar Os Agentes de Seguranca e tentar coiher
informaçOes e detaihes sobre as estruturas do sistema de seguranca,
do sisterna de informaçOes, dos pessoas presentes aos eventos, etc.

Pequenos detalhes que escapam são suficientes para
se conhecer uma estrutura, suas faihas, deficiências e seus pontos
vulneráveis.

0 Agente de Segurança tern que ter a disciplina do
sigilo, saber criar e reconhecer uma "estôria-cobertura," a fim de
proteger sua autoridode , as instalaçOes ou cumprir qualquer outra
tarefa que the for designada.

41



E imporlante que o Agente de Segurança acredite
no possibilidade de ocorrer tentativa de infiltraçOo, suborno , etc.,
durante urn serviço de segurança, seja môvel, fixo seja principalmente,
de instalaçOes ou areas e adote urn procedimento correto para
identificô-la. A melhor forma de adquirir conscientizaçOo nesse senlido
é o autopoUciamento e o exercicio mental constante: "atitudes que
evitam os excessos de suspeitas infundadas que podem ocorrer".

Observciçao, memorizaçao e descrição

No ömbito dos atividades exercidas pelo Agente de
Segurança é fundamental que ee tenha capacidade de observar, de
reter pormenores que possam eiucidar situaçOes ou iniciar urn trabaiho
mais detalhado.

Esse tipo de trabalho requer treinamento, e devemos
entender que ele e de vital importôncia no decorrer dos atividades
diôrias e dos investigaçOes que certamente serOo desenvolvidas a
partir dos descricOes a serem realizadas pelos Agentes de Seguranca,
em virtude do, memorizaçOo dos fatos ocorridos no sua presenca, em
determinados bcais. Deve-se levar em consideraçOo também nOo so
o que se v6, mas aquilo que se ouve. Muftas vezes, urn assunto ventilodo
em local diferente daquele em que possa ter ocorrido urn problema
pode ser o carninho para a soluçOo deste probema.

E sabido que o homem dispOe naturalmente de
enorme capacidade de reter no memOria urna boa parcela de
nforrnaçOes, que essa capacidade pode ser aumentada corn

treinamentos e exercicios.

MernOria: é a faculdade de reter as idéias adquiridas
anteriormente.

MemortzaçOo: E o conj unto de operaçOes voluntOrias e metôdicas
que tern POI finalidade auxiiiar a memôria.

AtençOo: é a vontade mental de observar urn fato , é a
concentraçOo de todos os sentidos sobre uma idéia ou assunto.
Depende basicamente do interesse e do necessidode. A atençOo pode
ser classificada em trés tipos: invountOria, em que os sentidos funcionam
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para alertar-se sobre urn fato sem esforço consciente ou controle do
vontade do individuo; voluntária: que requer esforço consciente e
concentraçOo dos sentidos no fato; habitual que exige pequeno
esforço, devido ao maior interesse ou a disciplina superior exercitada
por longo tempo.

São fatores que influenciam a atenção:

a - 0 tamanho: é importante o tamanho do objeto pelo a qual a
atençOo e atraida , permitindo a sua identificaçOo;

b - As variaçOes: atuam sobre cerfos sentidos e podem afetar a
atençOo do observador tOo logo ocorram;

c - A repetiçOo: a repetiçOo de uma declaraçOo ou de uma
acOo exercerá maior influência no atençOo do que uma so declara-
coo ou açao unica;

d - 0 poder de atracOo : nenhum objeto teria urn poder de atra-
coo, a menos que tivesse alguma caracteristica diferente de tudo aquilo
que o rodeia. o poder de atraçOo e incomum;

e - 0 interesse: indica o grau de atencOo do indivIduo ao fato e
aos fatos concorrentes, pois se tivermos interesse em algum objeto ou
acontecimento nossa atençOo serO major.

A perfeita compreensOo do fato ê chamada de percepcOo.
NOo se memoriza o que nOo se compreende.

São fatores que influenciarn a percepc(jo:
a) o nIvel mental: ainda que a atencOo seja satisfatôria nOo ha-

vendo percepc(jo é incompleta a memorizaçOo;
b) Os antecedentes educacionais: ho muita coiso que nOo en-

tendemos, devido 0 falta de conhecimento do assunto;.
C) Os antecedentes empiricos: de modo geral,empIrico significa

aquilo que se apOia no experiência e no observaçOo prOtica.
d) Os antecedentes profissionais: a profissOo capacita a pessoa

a estimar, corn bastante precisOo,o fato em dCivida.
No que concerne 0 impressOo, pode-se dizer que

quanto mais absurda,mais viva,imaginosa e curiosa ela for, mais facil
serO a memorizaçOo.
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São fatores que determinam a impress(5o:

a) 0 vocabulãrio: a fafta de conhecimento induzirô uma forte
impressöo.

b) 0 tempo tronscorrido: o rigor do impressOo mental é afetado
peb tempo transcorrido entre o incidente e a descriçOo.

C) A repeticão de fatores iguais: a repetiçOo confundiró Os deta-
Ihes importantes de uma observacOo.

Sistema de memorização

E o conjunto de artificios destinados a auxiliar a em-
brança dos fatos.

Observaçoo e descriçOo

0 homem,ao longo do vida e em qualquer ramo de
atividade,outra coisa nOo tem feito senão praticar diuturnamente a
observ'açOo e a descriçOo,e as pratica ate mesmo sem querer. Quantas
vezes nos apanhamos a fazer profundas observaçOes sobre variodos
pessoas de nosso convvio ou nOo,por-ticularmente quando se trata de
pessoa do sexo oposto e a relatarmos parc nossos amigos ou parc
pessoas de nossa relaçOo,as caracterIsticas dessas pessoas. 0 que
precisomos e apenos ter consciëncia de que esta prótica, quando
bern utilizado, pode e deve ser aplicada 00 flOSSO trabaiho, 56 que
devemos ter cuidado de agir obedecendo alguns princIpios técnicos.

o objetivo, disso é possibilitar 00 Agente de Segurnça
o desenvolvimento de sue capacidade de observer e descrever
pessoas,objetos,locais e incidentes,de forma que estes possam ser
identificados corn segurança; é habilitô-o, nos cosos em que as
circunstôncias impossibilitem uma descriçOo completa,a fornecer
descriçOes que sirvam parc identificar parciolmente Os individuos, Os

objetos,bern como quciquer situacao, e também demonstrar que uma
descriçOo precisc,embora apenas parciaLé meihor que umo descriçOo
compieta mas imprecise.

Alguns fatores concorrem para prejudicar sensivelmente tanto a
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observaçoo como a descriçoo, tais coma a surpresa, a emoçOo, 0
medo ,o desinteresse,a desatençoo, deficiêncjas diversas, lapso de
tempo decorrido entre a observaçao e descricoo,contafos corn outros
fatos,etc.

A observacOo ô a conhecimento completo de urn fato
obtido par uma pessoa par melo do emprego móximo de seus sentidos,
capacitando-a reconhecer e recordar qualquer situaçOo.

Generajidades: nossa capacidade de perceber
depende de nossa habilidade,experiencia e treinamento em relaçOo
00 ambiente. PERCEBER SIGNIFiCA VER E COMPREENDER.

Para se auto-educar e aprender a fazer observaçOes
corretas, o Agente de Segurança deve:

- empregor a observaçOo ocasional de ocorrências gerais
como estudo e observaçOo de detathes;

- educar-se para poder estimar a mais corretamente possIvel
o passar do tempo,a velocidade dos objetos em movimento,as direçOes
e as distöncias;

- familiarizar-se corn as cores e seus matizes e saber distinguir
Os diversos grupos de intensidade de Iuz;

- ser capaz de guardar de maneira bern viva no mente a
que ocorre no suc presenca;

- adquirir a habilidade de observar objetos,pessoos e
incidentes em funç(5o de provas em potencial e corn relaçOo a
investigaçOo;

Ordem de Procedimento e Observaçôo

0 Agente de Segurança, no que se refere os procedimen-
tas para a confecc(jo do "RETRATO FALADO" deve-se observar a
seguinte ordem:

a) Os Caracteres distintivos;

b) Os Aspectos fisicos especificos;

c) Os Aspectos fisicos gerais;

d) Os Dodos de qualificaçOo;
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Caracteres distintivos são as caracteristicas que distinguem
as pessoas pelo seus traços incomuns ou anormais. Por exemplo:

- Nome: Urn Dois Trés de Oliveira Quatro;
- Hãbitos: rnascar chiclete ou patitos de fôsforo;
- Idiomas: falar vórias iInguas,a presente ter sotaque;
- CompJeçOo:de alterofilista;
- Estatura: de anOo;
- Raga: ser albino, sararô ou amarelo;
- Peso: ser obeso, ou magérrimo;

Aspectos fIsicos especificos São Os que so dizem respeito a
pessoa de quem falamos, que é alvo de nossa observacOo,ou seja
aspectos que não são comuns a todas as pessoas. Por exemplo:

- Cabelo: tipo,cor,penteado;

- Cabeca: forma,comprimento,peculiaridades;

- Rosto: forrnajargura,pecuUaridades;

- Testa: inclinação,altura,largura;

- Rugas: profundidade,posiçöo,quantidade;

- Sobranceihas: forma,cor,espessura,posiçOo;

- Olhos: forma,tamanho,cor,profundidade,peculiaridades;

- Nariz: tamanho,cornprimento,forma ,caracter'isticas;

- Oreihas: tamanho,forma ,af astasmento ,lôbulo;

- Bigode; cor,tamanho,forrnaquantidade,etc.;

- RegiOo supralabial: tamanho;

- Boca: tamanho;

- Lóbios: posiçOo, grossura, saliéncia,deformidade;

- Dentes: tamanho, cor, faihas, incrustaçOes naturals;

- Queixo: cornprimentoJargura,forma ,saliência;

- Pescoço: tarnanhojargura;

- Ombros: largura,posiçOo,deformidode;

- Peito: largura;
- AbdOmen: volume,peculiaridades;
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- Cintura: forma, posiçôo;

- Quadris: volume, posiçoo, largura;

- Nödegas: tamanho, volume, forma, largura;

- Braços: tamanho, grossuras, deformidades;

- Moos: tamanho, peculiaridades (gordas,magras);
- Dedos: tamanho, grossura, amputaçOes, anomaijas;
- Unhas: comprirnento,forma (pintadas,tratadas);

- Pernas: cornprirnenfo,grossura ,deforrnidades;

- Pés: tamanho,pecultarjdades (torb parc a direita);

São anormalidades dos aspectos fIsicos especfico: e careca,
corcunda , estrabismo, queixo anorma, marcas, cicatrizes, tatuagens,
manchas falta de pernas, braços, mOos, etc, e manqueira quistos,
verrugas, maneira de andar,e falar, sotaques, pronüncia, vocabulório.

Aspectos fIsicos gerais São os que dizem respefto a todas as
pessoas, ou seja, os que são comuns a todos, o que odos tern que ter.
Todos Os hornens tern altura, cor, idade,entOo as aspectos fisicos gerais
SãO sexo, car, compleiçOo, idade, attura, peso.

Dodos de qualificaçOo são documentos pessoais, dodos
de comportarnento, dodos famihares, socicis, politicos, judiciOrios,
econOrnicos, militares, religiosos, dodos sobre a saUde, educacionais,
profissionais.

DescriçOo é a técnica de informar, corn toda a veracidade,
as observaçOes pessoais de urn fato ou as experiéncias sensoriais
relatadas por outras pessoas.

Generalidades: a descriçOo de pessoas ou coisas tern por
finalidade básica permitir a identificaçOo e, em Ultimo analise, a
confecçOo de urn retrato falado. Para que uma descriçOo seja
considerada boa a ponto de permitir a identificacOo, é necessOrio que
o observador percorra o seguinte roteiro, que é bern simples: 1-
observacOo; 2-memorizaçOo; 3-descriçOo.
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Retrato Falado

Urna dos malores dificuldades para Os policiais que investigam suspeitos
estô em obter dos testemunhas uma descriçOo consistente e mesmo
confiôvel desses individuos, mesmo por que elas nunca foram treinodos
ou orientadas para isso. NOo é tarefa focil por parte do testemunha
observar umo pessoa no prOtico do crime, principalmente quando age
em grupo, onde a tensOo e a observoçao nOo cornpartilham no
momento , de equilibrio emocionaL Participor 00 especlaUsta que
executa o retrato falado sobre a descriçOo do criminoso ou suspeito,
implica estar colocando a vido de pessoas em jogo.E ect-remarnente
necessOrio que sejo feito corn seriedade e responsabilidade. Numa
situação real,,onde voce esteja prôximo 00 fato, como por exemplo:
assalto 0 ogência bancOria, urn sequestro ou urn homIcidlo ocorrido a
sua frente, fruto de uma discussaO no trOnsito, o que voce faria para
identificar e descrever as caracteristicas de urn individuo?. Podemos
dividir esse recurso de identificar em duos pa rtes distintas: - Num primeiro
instante observar a cornpleiçOo do corpo do indivIduo, ou seja, a
constituiçOo fisico etc. - Num Segundo instante observar a compleiçOo
facial do individuo, o rnois import-ante: formato do cabeça (tamanho
e contorno); nariz (fino, chato); othos (grondes, pequenos, amendoados,
cor); boca; sobrancethas; orelhas; cabelos (careco, ondutodo,
encarapinhado); sinais particufares (cicatrizes, manchas, tatuogens);
uso de bigode etc. EstOo mais sujeitos 0 realizor divulgoçOo desse tipo
de identificacOo, funcionOrios de lojas (caixas), tesoureiros, gerentes de
lojas e bancos etc. A recornendaçOo mais importante parc aqueles
que se deporarem corn tat situaçOo é de que nOo se deve othar nos
olhos do individuo, mas sirn, discretamente, no compleiçOo facial como
urn todo. 0 servico de ldentificaçOo Criminal (SIC), do Poilcia Civil,
executa diOriamente dezenas de retratos falados. Sua coloboraçOo
pode ajudar a identificar criminosos, que por folta de provas, andam
tranqUilamente pet as ruos de nossa cidade.

(*) Geraldino Ricciardelli ê assessor de segurança do Orea boncOria.
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Coo DeIcTVef o Siupcüo

a) LMa dos cabelm
b) Fora di. &aacdbsa.
C) flpo dos ________
d) Foram du acelhaL
e) Fotzio do sartz.
1) Fo.so di cabeca.
z) MuwasM e Iori.aIo dos
) Tip. do

PrisdptLt poi*os a seiem obicrdo pz,
urns e(kkele de,mçlo

Descrição correta e completa.

0 Agente de Segurança nOo pode ficar restrito ô descriçOo
corn base apenas em alguns itens, é necessOrio que saiba mais.

Quanto a descricOo de pessoas, devemos ter em mente
que ê necessOrio, sempre que possivel, descrever toda a pessoa. Assim,
uma pessoo deve ser descrita de corpo inteiro parc facilitar a
identificacOo total e absoluta. Isso, porém, somente quando for possIvel,
pois é preferIvel uma descriçOo completo ate dos pés do pessoo,se
nOo se tiver obtido do corpo todo conhecimento que permito uma
descricOo segura e sem faihas.

Desse modo, é preferivel descrever apenas a cabeça,desde
que corn perfeicOo, pois uma descriçOo ate o busto Jo permite a
identificaçOo.

A descriçOo correta, completa e clara de uma pessoa
obedece a urn principio bern elementar. Primeiramente, temos de
entender que a descricOo deve ser feita a parlir do cabeca, de cima
parc boixo, ate Os PéS, correndo-se o risco de o alvo se movimentar e
o Agente de Segurança nOo ter tempo de ver o que mais interessa
pare efeito de eaboraçOo do retrato falado (desenho obtido por meio
do descriçOo verbal) que é, em Ultima anOlise, o produto ocabado do
descriçOo.

49



Quanto 0 descriçOo de objetos, constata-se que o universo
dos objetos é, sem sombra de dUvida, o mais variado de todos Os
conjuntos, pois nele vamos encontrar Os mais diversos elementos. Assim,
vamos apenas dar uma id6io de como descrevê-los. 0 objeto deve
ser descrito a parhr do anOlise feito pelo Agente de Segurança; que
procure ye— b, compreendé-lo, percebé-lo, para pôr-se em condiçOo
de descrevé-bo o meihor possIvel, destacando os detalhes que conseguir
captor. Deve-se tentar dizer a tipo, o comprimento, a largura, a
espessura, a car e a forma do objeto.

Quanta a descriçOo de veIculo, par ser este objeto muito
ligado ao homem, merece urn item especial. Nele teremos que observar,
para efeito de descriçoo, cinco detabhes importantes: a pbaca, a marco,
o cor, a ano de fabricaçOo e o modelo.

Quanta a descriçOo armas de fogo, devemos nos preocupar
em descreve o tipo, a marco, a cor, a calibre e a coronha (cor, tipo e
material de que é feito).

Atributos e comportamento do Agente de
Segurança

Söo considerodos os seguintes itens:

- resistêncici a fadiga: o Agente de Segurança deve gazer
de boa saUde e ter born preparo fisico pare acompanhar todas as
atividades, mantendo sempre muita atençOo ao servico.

- lealdade: todo Agente de Seguranca deve ter sue vida
evantada; quabquer indIcio de dUvida quanto Os sues conviccOes e 0
sue ideologic deve ser o bastante para que nOo seja requisitado parc
o serviço ou mesmo para que seja dispensado,caso Jo esteja
trabaihando.

- honestidade: de acordo corn a importOncia do
autoridade, a Agente de Seguranca pode ser urn elemento visado e
tentado a corromper-se, a fim de permitir facilidades para uma
aproximaçOo Os outoridade

- descriçôo: normalmente pelo tipo de servico que faz, a
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Agente de Segurança deve ser o mais discreto possivel nas suas atitudes,
para nao aumentar a antipatia peculiar a atividade. Deverá ainda ter
como preocupaçoo constante, nOo ficar muito em evidêncja e nOo
aporecer em fotografias junto a autoridades. NOo deve discutir corn
seus companheiros, gesticular nern prov000r ruIdo que chame a
atençOo.

- manejo de armas: o Agente de Segurança deve estar
famlUarizado corn o funcionamento e o manejo do seu armomento
individual ou de qualquer outro usado pela equipe. E imporl-ante o
treinamento constante de tiro de precisOo e tiro instintivo corn saque
do armo (pelo menos três vezes por semana).

Observe-se que nao ha atenuante parc urn disparo acidental durante
o serviço, principalmente no presenca de autoridades, mesmo que
nOo haja feridos.

- coragem: dependendo do situação do pals e do
imporl-öncia do autoridade, o Agente de Segurança deve estar ciente
de que poderá enfrentar as mais diversas situoçOes criticos, e, se
necessário, deverá dar a vido em troca do seguronço dos autoridodes.

- noçoes de defesa pessoal: o Agente de Segurança deve
estor apto a imobilizar e desarmar urn possIvel atocante.

- nIvel intellectual e cultural: considerando que o Agente de
Segurança deveró ester em contato direto corn dignitàrios e freqUentaró
locals em que se exige perfeita correcOo de atitude, ho necessidade
de que saibo comportar-se adequadamente.

O Agente de Segurança deverO estor sempre atento pare
qualquer coisa que nOo sejo comum, rotineira, carros estranhos, pessoas
rondondo as instoloOes, fragrnentos de converso, etc. Por outro lado,
o Agente de Seguranço deverO desconfiar dos coisas, nOo relegando
a piano secundOrio nado que nao tenha sido suficientemente explicado,
ainda que o fato seja singelo.

O Agente de Seguranço deverá sempre agir corn uma linha
de procedimento, quando tiver suo atençOo ou curiosidade despertada
por olgum fato. DeverO ter urn método de anOlise e exame. Quando
for apanhar o seu prôprio carro ou a viatura que iró utilizar, ou quando
suspeitar de qua!quer veiculo, nOo deverO, par pressa ou comodismo,
olhO-Ios apenas superficialmente. Ao contrOrlo, possuindo urn método
preestabelecido, deve segui-lo a risca, pora evitar faihas fatais. E preciso
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lembrar-se de que, Os vezes, ate o telefone que utilizamos todos Os dias
poderO estar sendo alvo de escuta. Quando são mandadas roupas
Para a lavanderia, no volta, urna bomba poderá ter sido colocada
entre elas. 0 Agente de Segurança deve estar sempre seguro dos
pessoas que estOo a suc volta, preciso ser curioso e desconfiado, ogindo
sempre corn método.

0 Agente de Segurança deve fazer o possIvel Para não se
prender a horOrios fixos, a caminhos constantes e determinados. Mesmo
as refeiçoes devern ser feitas em restaurantes diversos, evite o hObito
de corner sempre nos mesmos lugares e nos mesmos horários.

Urn homem de segurança deve ter iniciativa e born senso.
Quando o Agente de Segurança estiver atuando como

vigilante, ele tern por funçOo a guarda do organizacão a qual ele estO
servindo. Para tonto, deve estar atento a todo movimento dentro e
fora do estabelecirnento, sabendo contudo, discrirninar a situaçOo
normal do anormal.

A atividade de vigilOncia requer-bom senso e calma daquele
que a exerce, JO que o êxito de seu trabalho depende de sua conduta.

De grande irnportOncia saoa lealdade e a confiança, tendo
em vista o contato permanente corn informaçOes e materiais de
natureza sensIvel.

0 Vigilante ideal, deve ser observador, discreto, cordial no
trato corn as pessoas, atento, quanto a suas responsabilidades, e de
gênio controlado. Deve ter conhecimento de que seu desempenho
reflete a imagem do orgonizaçOo a que serve, sendo de sua
responsabilidade zelar pela boa imagem do estabelecimento.

0 padrOo dos serviços prestados pelos vigilantes é
estabelecido conforme as exigências de segurança dos instalacOes
protegidas.

Ele tern por principal funçao a observaçOo,pois todas as
demais atividades dependem do que ele observa. Assim a parfir do
observacOo, o Vigilante poderO fazer relatôrios, desde que a natureza
do fato relatado o justifique, descobrir delitos e dilinqUentes, manter a
ordem interna, etc..

No cumprimento de suas atribuicOes, o Vigilante deve ser,
acima de tudo, cauteloso, equilibrodo e led, quanto 0 veracidade
dos fatos.
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Além dessas atribuiçoes, dentro do ALEMG, cabe a todo
Agente de Segurança:

- ter postura condizente corn suo atribuiçOo;

- impedir, nos dependencias do casa, a entrada e a
saIda nOo autorizada de pessoas ou velculos;

- impedir o entrada e a saida de materials ou equi-
pamentos em desacordo corn as normas vigentes no ALEMG;

- zelar pelo cumprimento do regulamento e dos de-
mais dispositivos legais em vigor;

- orientar e fiscalizar o trönsito de velculos e pessoas
nos óreas internas, via de acesso, garagens ecternas e anexos;

- impedir a prOtica de açOes contrárias ou lesivas co
interesse do Legislativo;

- presdtar urn born atendimento 00 pUblico e
cooperar corn Os demais funcionários do cosa, visando ao born
funcionamento do Poder;

- preservor os interesses do ALEMG, controlando a
entrado, a permanencia e a saida de visitantes (mesmo que o controle
seja somente visual);

- controlar a entrada e a saida de rnateriais
previamente autorizadas;

- monter-se em posicOo de destaque, em qualquer
posto, parc que fique assegurado urn amplo carnpo de visOo de toda
a area e para que pessoas mal intencionadas notem sua presenca;

-00 assumir Os postos de serviço, inspencionar Os locals,
os acessos, Os materials e Os equipamentos existentes, comunicando
as irregularidades aos Coordenadores;

- comunicar imediatamente cos Coordenadores a
presenca de pessoas suspeitas ou a prótica de atos suspeitos;

- impedir a colocacOo nOo autorizada de cartazes,
emblemas, bandeiras, escritos ou ornamentos de qualquer natureza
nos prédios do ALEMG;

- fazer 0 acomponhamento de autoridades e
personalidades no interior do ALEMG;

- comparecer ac' serviço no horório pré-estabelecido,
corn opresentaçOo adequada;
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- inteirar-se dos peculiaridades dos diversas torefas
tanto as especIficas de coda posto quanto as

gerais,afetos a Segurança como urn todo;

- manter-se permanentemente em atitude alerta,
agindo corn dignidade, nunca se apresentando negligente ou
desinteressado;

- manter-se permanenfemente em contato corn a
Central, atravs de radio-transceptor ou telefone, dando conhecimento
de seus deslocamentos 00 Coordenodor;

- observar e comunicar imediatarnente a Central
quoisquer anomalias no ALEMG ou odjacéncios, que, de alguma forma,
possorn cousar danos 00 patrimOnio ou aos funcionãrios do Casa;

- manter-se informado sobre a locolizoçOo e as con-
diçOes dos equipomentos de prevençOo e combate a incéndios;

- verificar, principalmente fora do horôrio nücleo do
expediente, se equipamentos e máquinas diversas encontram-se, con-
forme a finalidade especifica de coda urn, desligados ou igados;

- investigar, sabre coordenooão e orientaçOo dos Ge-
rentes, incidentes que vierem a ocorrer;

- proteger 0 patrimônio do Casa contra a destruiçOo
vountária, 0 roubo, o fogo e outros fatores danosos que possam acar-
retor prejuizos a ALEMG e a seu pessoal;

preservar a ordern e a disciplina e reprimir distCirbios;
- registrar minuciosarnente em relatôrio escrito toda

irregularidade observada, inclusive aquelas mais graves, que devern
ser passadas cos superiores, imediatamenfe, de forma verbal;

- utiuzar o radio de forma objetiva, clara e dentro dos
padrOes estabelecidos;

- nunca abandonar seu posto de serviço, a nOo ser
que seja substituldo ou par ordem expresso dos superiores imediatos
ou, ainda, em deslocamento de curta distôncia, parc evitar urn mal
motor;

- evitar, quando em serviço, emitir opiniOes pessoais
relatives a assuntos polémicos, principalmente questOes politicos;

- recusar e nunca solicitor recompensas e presentes

que executo,
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forneddos por terceiros pela execuçöo do seu serviço ou em razOo
desse serviço;

- ser cortês corn todas as autoridades, Os funcionôrios
e os visitantes, cumprimentando-os, inclusive, mas sem manter conver-
sos desnecessórias;

- nunca abordar ou comentor assuntos internos do
GOS corn funcionários nao perlencentes O esta Gerência;

-nunca cooperar, sob qualquer forma ou
finalidade,com as transgressores dos normas estabelecidas;

- conhecer a emprego e o manejo dos equipamen-
tos de combate a incéndios;

- nos casos de dUvida, consultor seu superior, ate mes-
mo no caso de ordens particulares;

- sugerir, sempre que possIvel, novos procedimentos,
a firn de promover a oprirnoramento de todo a Segurança;

- exigir a exibiçao do cartOo ou do credencial que
autoriza o estacionamenl-o de velculos nos areas privativas do ALEMG;

- frequentor, corn assiduidode, para fins de
apefeiçoamento e atualizoçoo de conhecimentos profissionais, cursos,
conferéncias ou exposiQOes parc os quais tenho sido indicodo.

SISTEMA DE COMUNIcAçA0

0 servico de seguranca requer urn perfeito e entrosodo
serviço de cornunicacOo. Como porte deste esquerna de
comunicoçOo, podemos cftar:

- telefone;

- radio;

- sinais sonoros;

- sinais luminosos;
- sinais manuals.

0 telefone e a meio de comunicaçöo mais facilmente
encontrado e de eficiência relativamente boa. Ele serve de meio de
corn unicaçOo entre os segurancas do estabelecirnento e principalmente
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entre esses e outros serviços que podem prestar socorro, em casos de
emergéncia, como por exemplo incéndios.

O radio é o melo mais eficiente no comunicacôo dos
seguranços entre Si, corn a central de cornando e corn as diversos
postos de serviço.

Os sinais luminosos e sonoros podem ser obtidos mediante o
uso de apitos e lanternas, em côdigos previamente estabelecidos. Esse
côdigo deve ser simples e utilizado Palo mensagens curtas, como aertas
de emergénclo e chamamento de outro seguranco.

Os sinais manuais podem ser utilizados como comunicaçOo,
em urn ambiente restrito, pequeno, onde a proximidade entre os
seguranças permita a visualizaçOo desses sinais.

Sendo o rOdio o meio de comunicacOo mais eficiente e o
mais utilizado nos dependências do ALEMG, deve-se obseR'ar algumas
regras para sua utilizaçOo:

- o uso do radio e especifico para mensogens
relacionadas co serviço;

- co receber o radio, o Agente de Seguranca deve
cerhficar-se do seu born estado de conservaçôo e funcionamento, além
de informor a Central o nUmero dee;

- as mensagens devem ser rOpidas, caras e objetivas;
- sempre que estiver havendo uma transmissOo de

mensagem, deve-se aguardar o término desta para dar inicio a outra;
- antes de iniciar a transmissOo de uma mensagem. a

Agente de Seguranca deve procurar coordenar e condensar em
poucas polavras aquilo que quer tronsmitir, e trasmiti-lo de forma
moderada e pausada;

- quando do transrnissão de uma rnensogem, todos
Os Agentes devem prestor atencao em seu conteCido, mesmo nOo
sendo direcionodo diretamente a ee;

- nos tronsmissOes, 0 ródio deve ser levado prôximo a
boca, paro garantir a boa comunicaçöo e resguardar a mensagem
de terceiros que estejam prôximos 00 transmissor (a distöncia do rôdio
deve varior conforme o torn de voz que se usa);

- a ródio deve ter o seu volume regulado de modo a
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permitir a escuta dos mensagens sem que terceiros o façam;

- deve-se fazer o passivel para utilizar a codificaçoo
existente, a fim de dificultor o entendimento dos mensagens por outras
pessoas nOo pertencentes a GOS;

- o Agente de Segurança deve estar sempre atento
corn a cargo no boteria do rôdio que estiver em seu poder, para,
quando em urna emergéncia, nOo ser surpreendido corn a descarga
do bateria.

Visando a meihoria dos comunicoçOes entre Os integrantes
do GOS e levando-se em conta o alto grau de sigHo que, no maioria
dos vezes, deve haver em nossas comunicaçOes, principoimente
quondo do visita de outoridades e de outros eventos que nao fazem
porte do nosso dia a dia, para evitar que terceiros tenham acesso as
mensagens, foi criodo, baseado no côdigo "Q" internacional e nos
mensagens possadas no dia-a-dia de serviço, uma codificacOo prôpria
para ser utilizada por integrantes do gerência:

QAP: permaneça no escuta;
QRT:cessa transmissOo;
QRU: tern aiguma mensogem para mim;
QRV: estou pronto para receber; - "prossiga";
QSL:"positivo", mensagem compreendida
QSA: intensidade de sinai; - "teste";
QSO: entrar em contato com...; - (Pombo correio);

P-pessoai;
R-ra ma;

V-visual;

QSP: retransmissOo de mensagern; - "ponte";

QTA: cancelamento de mensagem; - "tiltima forma";
QTH: sua posicOo;

QRX: aguarde;

QRZ: quem esta operando;

QTU: horôrio de inicio;
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QSU: mudanca de freqUencia;
IKS: obrigado;

QOC: comparecer;

QOA: abordar pessoa devido a...;

QOR: pedido de reforço;

QOV: acompanhar-observar-ver!ficar;

QOS: solicitaçoo de...;

QMG: informaç(jo geral a todos Os postos;
QMA: alerfa geral devido ô alteracOo;

QLP: fechar porta;

QLA: abrir porfa;

QLV: durante vistoria constatou;

QLD: dano ou defeito no patrimônio;

QLR: objeto encontrado e devolvido;

QVA: estacionamento de velculo autorizado;

QVN: estacionamento de veiculo nOo autorizado;

QVT: verificar trônsito de veiculo;

QVI: veiculo apresentando irregularidade;

QVB: abairoamento de veiculo;

QPL: trônsito liberado;

QPN: trönsito nOo liberado;

QPU: verificar trönsito;

QPO: observar pessoa suspeita.

Exemplos de comunicaçOo utilizando Os côdigos:

1) - central QAP hail administrativo.

- QPV central.

- QSO-R garagem A.

- QSL.
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2) - via de acesso QAP central.
-QRV.
- QOS 02.
- QSL.

3) - QSA garagem C.
- alto, claro e born sorn.
- QSL.

4) - QAP hall administrativo.
- QRV.
- QOV rapaz conduzindo cadeira de rodas;
- QSL.

5) - QOR central, galeria superior.
- equipes de apolo QOC galeria superior

- equipe A QSL.
- equipe B QSL.

- QMA ocorrendo no galeria superior.

6) - QAP SE.
- QIRV.
- QLP plenarinho II.
- QSL.

7) - QAP 22 andar.
- QRV.
- QPO albino, carnisa estampada, calça vermeiha.
- QSL.

8) - QAP via de acesso.
- QRV.
-QVAgoIGKL 1111.
- QSL.
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9) - QAP central.
- QRZ.

- Ed. Tiradentes.
- QRV.

- QLV vazamento de ógua no 17 2 andar.
- QSL.

10)- QAP central.
-QRV.

- QVB dias adorno, sem vItimas.

- QLD de funcionório.
negativo.

-TKS.

Deveró ser utilizodo ainda pare a comunicaçOo através dos
rôdios ,o alfabeto fonético internacional, quando forem passadas
mensagens e informaçoes nos quais exista algumo dCivida quanta co
seu entendimento:

A - alfa;	 N - november;
B - bravo;	 0 - oscar;

C - charles;	 P - papa;
D - delta;
	

Q - quebec;
E - eco;
	

R - romeo;
F - fox trot;	 S - sierra;
G - golf;	 I - tango;

H - hotel;
	

U - uniform;
- india;
	

V - victor;
J - juliete;	 W - whisky;
K- kilo;
	

X - xadres;
1- limo;	 Y - yankee;
M - mike;
	

Z - zulu;
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Relatório diário

A GOS normalmente parficipa de quase todas as atividades
do ALEMG, seja de modo direto ou indireto, atuando no hora em que
estiver ocorrendo o fato ou apurando o ocorrido. Sendo assim, existe a
necessidade de urn sistema de cornunicacOo que possibUite a todos
as integrantes dos seis turmas semanais de serviço, além dos de finals
de semana , principolmente Os seus coordenadores, tomar
conhecimento dos fatos ocorridos.

Alérn de servir parc a passagem de informaço, éö no
relatôrio que são registrados todos as fatos ocorridos, corno foi a
procedirnento odotado pela Seguranca, qucis as pessoas estavam
envolvidas, a que hora ocorreu o fato e quem a praticou, entre tantas
outras importantes informaçOes.

Este relatôrio é composto de:

- cabecalho;
- data;
- turma;
- name dos coordenadores responsãveis pela turma;
- turno;
- horório;
- segurança presente;
- local do ocorréncia;
- envolvidos no ocorréncia;
- descricOes dos ocorréncias/observaçOes;
- côdigos.

No verso se apresenta urn local para a assinatura do coordenador que
receber o serviço, do assistente, do subchefe e do chefe do segurança,
que fazem a leitura e a observaçOo dos relatôrios.

Na confecçOo do relatôrio, a riqueza de detaihes é muito
imporfante, pals se trata de urn documento oficial do GOS. Toda e
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qualquer informação colocada no relatôrio deve ser clara e objetiva
de modo a permitir 6 entendimento por todos que o Iêem. E importante
ressaltar mais urn vez que todas as informaçOes contidas no relatôrio
são sgilosas e interessam somente cos; integrantes desta gerência

Sigilo profissional

Urn dos fatores mais importantes nos atividades de
segurança e que por tanto merece atençOo especial é 0 sigilo
profissional.

Muitos vezes o Agente de Seguranço recebe ou colhe
informaçOes que nOo devem ser repassadas, nem ao menos
mencionadas corn pessoas de outros setores do Casa ou mesmo de
fora do ALEMG, pois o vazamento de urna informacOo pode ser o
suficiente para comprorneter toda urna operaçOo que foi planejado
durante horas, ou ate mesmo colocar em apuros urn colega que, no
curnprimento do seu dever, tern de tomar alguma atitude e pode ser
mal interpretado por isso.

Como jà foi dito no seçoo de contra informaçOo, existem
pessoas especializados em se aproximar de urn Agente de Seguranca
e tentor colher inforrnoçOes sobre o funcionamento do setor, do
instituiçOo, dos outoridades que oli trabaiham e dos que visitom o local,
sobre a rotina de trabaiho, enfim sobre tudo o que posso ser colhido
parc uma possIvel açOo contrOria.

Sendo assirn, é muito importante que o Agente de
Segurança tenha consciencia de que as informaçOes que detém são
absolutamente sigilosas, so interessarn a ele e aos do seu setor. ma

E PROFISSIONAL SABER SER SIGILOSO E MANTER SIGILO E
ATITUDE PROFISSIONAL.

Da mesma forma que o Seguranca deve guardar as
informaçOes que detém pare Si, ele deve saber interpretar as conversas
de corredor, pois a veiculacöo de muitas informaçOes pode ter a
iritençao de desestabihizO-lo, confundi-lo e, ate mesmo, descontrolO-Jo,
deixando-o vulnerOvel.

Podemos citar a "rOdio piOo", que todos Os meses aparece
nos corredores corn noticias frescos, boos ou mOs, verIdicas ou nOo.
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sso serve de exemplo para demonstror a imporlöncia do interpretagdo
dos fatos e dos informaçOes que nos chegam.

0 Agente de Segurança tern que transmitir conflabilidade,
respefto e integradidade, principalmente no hora de passar informacOes.
Sua conduto, portonto, quando estiver em serviço ou fora dele, deve
ser a mais s6ria possivel.

Bombas e Explosivos

Conceitos

Explosivos: são substöncias capazes de fornecer, por reoçöo
quimico rôpida ou brusco, urn grande volume de gases, que são
elevados a altos temperaturos pebo color desprendido no reoçOo.

Bomba: e urna cargo explosiva, geralmente contida em urn
envôlucro de metal, dotada de meconismo de acionamento que, por
acOo exterior, ocasiona a explosOo.

Efeitos imediatos de umci explosão

- deslocamento de or;
- fragmentacOo;
- efefto térmico.

Sensibilidade

A sensibilidade de urn explosivo refere-se ô facuidade corn
que ele pode ser detonado por meio de color, choque (impacto), atrito,
eletricidade, fricção, ou mesmo chama.
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Classificaçao:

- Quanto 00 USO:

- militares: trinitrotolueno (TNT), explosivos
plôsticos,dinamite, etc.;

- comercials: pôlvoras, dinamites, fogos de arhflcios;
- fabricaçoo caseira - misturas incendiárias, pôlvoras,

etc..

- Quanto a velocidade de detonaçao: é a medida
em rn/s do rapidez corn que a onda de detonaçOo se propaga por
meio de urna coluna de urn determinado explosivo:

- baixos explosivos: são também determinados explo-
sivos de baixa força. ex: pólvoras;

- explosivos intermediàrios: são explosivos sensiveis 00

choque,calor e fricçOo e conseqUentemente, usados como iniciado-
res. Exs: fulminato de merctirio, azido de chumbo, nitrato de amônia.

- altos explosivos: apresentam velocidade de deto-
naçOo muito rOpida (acirna de 6000 m/s). Exs: TNT, dinamite, etc.

Caracteristicas Gerais dos Explosivos:

Pôlvora: é urn baixo explosivo ou explosivo deflagrante,
estóvel de forma varióvel; detonaçao somente quando confinada e
iniciaçOo por meio de chama, faIsca ou filamento incandescente.

Dinamite: são altos explosivos, estóveis em seu estado
normal, porém quando ha exsudação, torna-se explosivo attamente
perigoso. Apresenta-se sob a forma de uma massa de cor amarela,
encartuchada em pope] parafinado (bananas) e sua iniciaçOo e feita
por meio de detonadores (espoletas).

Nitroglicerina: alto explosivo, de uso militar e comercial, muito
sensivel e instável. Apresenta-se sob a forma de liquido viscoso e que
explode corn atrito, color, eletricidade, etc.

Fulminato de mercürio: é explosivo intermediôrio, de uso
militar e comercial, instável, utilizado em detonadores e espoletas.

Nitrato de amOnia: é explosivo intermediório, de uso

64



comercial, encontrado em ferlilizantes agrIcolos (nitriflex). Quando
adicionados a ôleo diesel forma explosivo estóvel, necessitando de
detonador para provocar a explosOo.

Azida de chumbo: ê explosivo interrnediôrio, instôvel, de uso
militar e comercial, cor cinza, utUizado em espoletos e corn inciaçOo
feita por meio de choque, atrito, color, etc.

Explosivos plásticos: alto explosivo de usa militor, estável,
composto por RDX (explosivo) e substöncia plãstica de boa consistêncio
e moldãvel, iniciação feita por meio de detonador.

Trinitrotôleno (TNT): alto explosivo de uso militar, estôvel,
apresenta-se sob a forma sôlida de blocos ou tabletes de cor amarela,
impermeóvel; a iniciaçOo é feita por meio de espoleta ou detonador. E
urn dos mais seguros explosivos.

Tetril: alto explosivo de uso militar, principalmente em
granadas, estôvel, forma granulada de colorcçöo amarelo pardo,
iniciaçao feita por meio de espoleta ou detonador.

Nitropenta (PETN): alto explosivo, de usa militar e comercial,
e o nCicleo bronco do cordel detonante que é usado em pedreiras
para interligar as peças de dinamite. 0 emprego militar é para
demolicöo de pontes, estruturas, tCineis, etc.

Detonadores

Cópsulas explosivas nOo elétricas: apresentam-se como urn
pequeno cilindro metólico corn comprimento variavel de 4 a 8 cm,
aberfo em umo dos extremidades para a introduçOo do estopim, que
deve ser bern fixado; possuem explosivo bastarite sensivel.

Cápsulos explosivas elétricas: possuem dois fios condutores
que penetram no cápsula, formando uma ponte, e são mantidos em
contato corn o explosivo sensIvel. Corn o circuito fechado e corn a
cargo de umo bateria, o filarnento se incandesce e causa a
detonacOo.

Regras de seguranca no manuseio de detonodores:
- separar explosivo de detonodores;

65



- tratando-se de detonadores comuns , acondicionó-
los separadamente corn algodOo ou espuma, parc evitar atrito;

- sendo detonadores elétricos, unir as pontas dos fios
pare isolar;

- nOo usar prôximo ô rede de afta tensöo, pois pode-
rô detonar por eletricidade estãtica;

- a espoleta elétrica deve ser colocodo no chOo e Os
fios devem ser desenrolados também no chOo.

Mecanismo de Bombas e Explosivos

- Pressöo: é o dispositivo que exige pressOo para softar urn
mecanisrno de percussOo ou fechar urn circuito elétrico. Pode ser
controlado de acordo corn a pressOo exercida. Ex.: minas militares.

- DescompressOo: o mecanismo funciona pela rernoção
de urn objeto ou do pressöo. E muito utWzado em carta-bomba. Ex.:
abrir urn livro, uma maleta ou retirar urn telefone do goncho.

- TensOo: é empregado nos armadilhas em que ho urn fio
de arame esticodo e, no coso desse romper-se, é liberado urn percussor
ou fecha-se urn circuito elétrico. Ex.: cabos de tropeço

- TroçOo: funciona normairnente corn urn isolante que, 00
ser trocionado, permite que urn circuito elétrico seja fechado. Urn simples
puxao num flo poderá também soltar urn pino percussor previomente
armado.

- Tempo ou retardo: é o tipo coracteristico dos bombas-
relôgio; pode tombém, ser do tipo quIrnico (corrosOo) ou, mesmo,
podern se usar estopins..

- Elétrico: é ocionado quando se fechc urn circuito elétrico,
acende-se uma lOmpada ou se dO parfida no igniçOo de urn velculo.

Alérn dos citados, ho inUrneros sistemos de acionamento
de bomba, tais como posicOo, térmico, controle remoto, cédula
fotoelétrica, eletromagnético (ex.: morcha lento automOtica),
freqUència de ondas, fricçOo, etc.
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IndIcio de existência de bombas:

A) Em instalaçOes e areas:

- afundamento ou saiencia de assentos, encostos,
assoalhos (tacos soltos ou salientes, desnivelados), carpetes ou tape-
tes;

- existência de anormalidades em qualquer objeto ou
partes;

- pegadas no solo ou em lugares imprôprios;
- pedacos de fita isolantes, capas de condutores ou

pedaços de fios;

- existéncia de arames tensos ou soltos;
- fios elétricos soltos ou ligados a lugares nadequa-

- pinos, pregos e parafusos soltos;
- terra removida;
- portas, janelas, gavetas, corllnas e persianas parci-

almente fechadas ou, mesmo, abertas;

- cheiro caracte(stico de qualquer substôncia qulmi-
Ca;

- forros de cadeiros, colchOo e travesseiros descostu-
rados;

- móveis, relôgios e objetos em lugares inadequados
ou em posicOo trocado recentemente.

B)Segurança e revista de automôveis:
Revista preliminar:
- aspectos a serem observados: se o carro estO urn-

p0, existência de digitais nos vidros ou no latoria, etc.
Revista compieta:
- divisOo do veIculo;

- seqUência do revista completa: poinel e banco di-
anteiro, banco traseiro, porta moos, pára-choque traseiro, rodas, Ca-
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lotas e pneus traseiros, rodas, calotas e pneus dianteiros, pOra-choque
dianteiro, debaixo do velculo;

- abrir o capo do motor parcialmente, passando uma
cartoHna ou ororne em toda a aberturo, imediatarnente desligar a
bateria;

- abrir a porfa do motorista, urn Agente fico do outro
lado do carro, observando se ho algo estranho; deve-se abrir o mInimo
e passar uma corfolina;

- baixar a vidro corn cuidado;

- proceder do mesma maneira em todas as outras
partes e baixar todos Os vidros para reduzir a efeito do deslocamento
de or, no caso de a bombo vir a expiodir;

- exame manual dos bancos traseiros e dianteiros;
- para exame do porfa malas, proceder do mesma

forma quando do oberfura do capO;
- exame dos espocos vozios no porte externa do car-

ro (pôra-lamas, pOra-choques, colotas, etc.);

Material necessOrio:

- espeiho, carfOo ou fio de orame, lanterna, alicate,
choves de fenda, chove inglesa, corda, etc.;

Procedimentos do Agente:
- coso descobrir algo, nOo tocar;
- fazer uma descriçOo geral;
- avisar a chefe do equipe.

Procedimentos do chefe do equipe de Seguronca:
- examinor e confirmar ou nOo o informe recebido;
- evacuar todo o pessoal do local;
- isolar 0 local e preservO-1o;
- chamar a equipe técnico especializada.
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Medidas a serem adotadas em varreduras de areas
e instalaçoes

As varreduras de segurança devem ser minuciosas e corn-
pletas, em areas infernos, deve-se sistematizar o procedirnento, a fim
de que se possa inspecionar toda a area no tempo disponiveL

A finalidade dos varreduras e verificar se existe no local de
urn determinado evento algum perigo natural ou intencional para as
pessoas que estOo presentes.

São as seguintes as medidas:

- estar atento a possiveis ruldos;

- apôs urn exame prévio, devern-se fechar todas as
porlas e janelas;

- efetuar busca minuciosa, acompanhado por elemento
que conheça bern o local;

- para se abrir em gavetas, deve-se amarrar uma corda e
puxar de longe, estando em local protegido;

- retirar dos proximidades todo material inflamOvel ou ex-
plosivo porventura all guardado;

- providenciar o desligarnento do energia elétrica e do gas;

- não sentar antes de examinar o assento;

- não andar em grupo;

- evitar fazer coisas muito lôgicas e naturals;

- evitar o camtnho mats indicado;

- não cortar fios, arames ou, mesmo, cordOes que estejam
ligados a objetos suspeitos;

- caso algo anormal seja encontrado, procurar saber a
quem pertence, quern o deixou no local, etc.;

- cercar o material suspeito encontrado corn sacos de areia;
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EVITAR SEP VALENTE

As técnicas parc se proceder a uma varredura sOo as
seguintes:

- em retöngub: mais utilizada em solOes, residéncias, etc;

- em espiral: utilizada em compartimentos menores;

- em linha: usada preferencialmente quando em tra
baiho em equipe

NOçôEs DO CÔDIGO PENAL BRASILEIRO

0 Estado tern o dever de combater e coibir a prática de
ilIcitos jurIdicos, pois esses nOo otingem, apenas, interesses individuals,
e sim, a vida social. Para tanto, o Estado aplica sançOes penais por
meio de urn conjunto de normas jurIdicas que constituem o DIREITO
PENAL.

Este trabaiho foi elaborado corn o intuito de que todos os
componentes do quodro do GOS possam ter urn mInimo de
conhecimento sobre determinodos artigos do Côdigo Penal Brasileiro,
os quais classificam determinados situocOes que ocorrem no nosso die
a die como criminosas ou nôo. Nosso principal objetivo é o de ievar co
conhecimento do Segurança o fato de que a prôtica de determinados
atos é criminosa, pare que, corn isso, o profissional saiba o motivo pelo
qual se deve determinados atos e alertó-los quanto ô prática, por
desconhecimento, de atos considerados criminosos.

Vejamos, inicialmente, alguns principios e conceitos de
expressOes do Direito Penal.

PRINCIPIOS DO DIREITO PENAL

"NOo ho crime sem lei anterior que o define. NOo ho pena
sem prévic cominacOo legal." ("Côdigo Penal", art. 12.)
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Ninguem serO privado do liberdade ou de seus bens sem 0
devido processo legal." (Art. 59•, inciso LIV, do Consflfuiç(5o Federal.)

"Ninguém serô considerado culpado ate o trönsito em
julgado de sentença penal condenatôria". (Art. 52, inciso LVII, do
Constituiç(5o Federal.)

"Ninguem serã preso senOo em flagrante delito ou por ordem
escrita e fundamentada de autoridade judiciória competente, salvo
nos casos de transgressOo militar ou crime propriamente militar, definidos
em lei." (Art. 52, inciso LXI, do Constituiç(jo Federal.)

CONCEITOS

Crime é toda acöo ou omissOo proibida pela lei sob ameaça
de pena (FRAGOSO)

SUJEITO ATIVO é quem pratica o crime.
SUJEITO PASSIVO é quem foi lesado pela prótica de

umo açOo criminosa.

CRIME E CONTRAVENçAO

Basicamente, a distinçOo estó no espécie de sançOo
aplicada. Ao crime, ,§ aplicada a pena de reclusOo, ou de detençOo
e multa. Na contravencOo, a pena ê de prisOo simples e/ou multa.

CRIME DOLOSO ocorre quando o crime é praticado
corn vontade e consciéncia no busca do resultado.

CRIME CULPOSO ocorre quando o agente deu causa
00 resultado por imprudêncio, negligêncio ou impericia.
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ANALISE DOS ARTICOS

CRIME CONTRA A HONRA

CALCJNiA

"Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-Ihe faisamen-
te fato definido como crime."

Pena: detençoo de seis meses a dois anos e mufta.
§12 no mesma Pena incorre quern, sabendo falsa m-

putaçOo, apropaIa ou divulga.

D!FAMAçA0

"Art. 139 - Difamar olguém, imputando-Ihe fato ofensivo
a sua reputaçOo."

Pena: detençOo de três meses a urn ano e mufta.

Obs.: Neste caso, a imputaçOo nOo necessita ser falsa.
o fato pode ate ser verdadeiro. A exceçOo ocorre a fato verdadeiro
otribuido a funcionôrio pCiblico em razOes de suo funcöo.

NJURIA

"Art. 140 - Injuriar alguèm, ofendendo-Ihe a dignidade
ou o decoro."

Pena: detençOo de urn a seis meses, ou multa.

Obs: Nos artigos citados, sua consumaçOo se dá, nos
dois primeiros casos, quando o fato chega 00 conhecimento de
terceiros, e, no Ciltimo, quando o fato chega Co conhecirnento do
ofendido. As penas cominadas aumentam 1/3 se o crime é cometido
contra Presidente do RepbIica ou Chefe de Governo estrangeiro, contra
funcionório püblico no exercIcio de sua funçOo ou no presença de vôrias
pessoas ou por meio que facilite sua divulgacOo (artJ41). 0 art. 142
tambérn deve ser lido.
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CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL

CONSTRANGIMENTO ILEGAL

"ArH46 - Constranger alguém, mediante violéncia ou
grave ameaça, ou depois de Ihe hover reduzido, por qualquer outro
meio, a capacidade de resisténcia, a não fazer o que a lei permite, ou
a fazer o que ela noo manda."

Pena: detençOo de trés meses a urn ono, ou multa.

Cbs.: Se ho a parflcipaçao de mois de trés pessoas, a
pena dobra.

AMEAA

"Art. 147 - Ameacar alguém, por palavras, orals ou
escritas, ou gestos, ou qualquer outro meio simbôlico, de causar-Ihe
mal injusto e grave."

Pena: detençao de urn a seis meses ou multa.

CRIMES CONTRA A INVIOLABILIDADE
DE CORRESPONDENCIA

"Art. 151 - Devassar indevidamente o conteUdo de
correpondência fechada, dirigida a outrem."

Pena: detençOo de urn a seis meses ou multa.
"Art. 154 - Revelar a aiguém, sem justa causa, segredo

de que tenha ciência em razOo de funcOo, ministério, oficio ou profissOo,
e cuja revelocOo possa produzir dano a outrem."

Pena: detençoo de trés meses a urn ano ou muita.
ParOgrafo ünico - Procede-se somente mediante

representaçOo.
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CRIMES CONTRA 0 PATRIMONIO

FURTO

móvel."
	 "Art. 155 - Subtrair, pare Si ou Para outrem, coisa alheia

Pena: reclusOo de urn a quatro anos e multa.
- A Pena aumenta de umterço se o crime é prati-

cado durante o repouso noturno.

- Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a
coisa furtada, o Juiz pode substituir a Pena de redusOo pela de deten-
coo, diminuI-la de urn a dois terços, ou aplicor somente a pena de
multa.

§39 - Equipara-se ô coisa móvel a energia elétrica ou
qualquer outra que tenha valor econômico.

ROUBO

"Art. 157 - Subtrair coisa móvel aiheic, parc si ou para
outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa ou depois de
hove-Ia, por qualquer meio, reduzido a impossibilidade de resistência."

Pena: reclusOo de quatro a dez anos, e multo.

§ 1 2 - Na mesma Pena incorre quern, logo depois de
subtraida a coisa, emprega violéncia ou grave ameaca contra pessoa,
a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detencOo do coisa
parc si OU para terceiro.

- A Pena aumenta de urn terço parc a metade
se

I - a violéncic ou a a mecca é exercida corn emprego
de arma;

II - ho concurso de duos ou mais pessoas;
Ill - a vitirna estO em serviço de transporte de valores

e o agente conhece to[ circunstOncia.

§ 39 -Se do violëncia resulta lesOc corporal de natureza
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grave, a pena ê de reclusöo, de 5 a 15 onos, além do multa; se resulta
morte, a reclusão é de 20 a 30 anos, sem prejuizo do multa.

EXTO RSAO

"Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou
grave ameaça e corn o intuito de obter para Si Otj para outrem indevida
vantagem econOmica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer
alguma coisa."

Pena: reclusOo de quatro a dez anos e multa.
§1 2 - Se o crime é cometido por duos ou mois pessoas

ou corn emprego de armo, a peno aumenta de urn terco para a
metade.

§ 2 Aplica-se a extorsoo praticada mediante violéncia
o disposto no § 32 do artigo anterior.

APROPRIAçAO INDEBITA

"Art.168 - Apropriar-se de coisa aihela môvel de que
se tenha a posse ou a detençOo."

Pena: reclusOo de urn a quatro anos e multa.
"Art. 169 - Apropriar-se alguém de coisa alhela vinda

a seu poder por erro, coso fortuito ou força do natureza."

Pena: detencöo de urn mês a urn ano ou multa.

APROPRIAçA0 DE COISA ACHADA

II- quern acha coisa alhela perdida e dela se apropria,
total ou parcialmente, deixando de restitu-la 00 dono ou 00 legItimo
possuidor ou de entregá-la a autoridode competente, dentro do prazo
de 15 dias.
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ESTE LIONATO

"Art. 171 - Obter, para si OU para outrem, vantagern
ilicita, em prejuIzo alheio, induzindo ou mantendo alguêm em erro,
med iante artificio, ardil ou qualquer outro meio fraudulento."

Pena: reclusOo de urn a cinco anos e multa.

§ 1 2 _ Se o criminoso é prirnãrio e é de pequeno valor o
prejuIzo, o Juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no art. 155,
§ 22.

RECE PTAçA0

"Art. 180 - Adquirir, receber ou ocultar, em proveito
prôprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para
que terceiro, de boo-f6, a adquira, receba ou oculte."

Pena: reclusOo de urn a quatro anos e multa.

PARALISAçAO DO TRABAIHO, SEGUIDA DE VIOLENCIA ou
PERTuRBAçAO DA ORDEM

"Art. 200 - Participor de suspensOo ou obandono
coletivo de trabaiho, praticando violéncia contra pessoa ou coisa."

Pena: detençOo de urn mès a urn ano e multa, além
de pena correspondente a violência.

Parôgrafo inico - Para que se considere coletivo o
abandono de trabaiho, é indispensável o concurso de, pelo menos,
trés empregados.

JURISPRUDNCIA sobre porte de arrna: a simples porte
de armas broncos pelos grevistas nOo configura violéncia corno estó
prevista no art. 200 do Codigo Penal (TACrSP, antigo RT363/206).

"Art. 201 - Participar de suspensOo ou abandono
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coetivo de trabalho, provocando a interrupçoo de obra püblica ou
serviço de interesse coletivo."

Pena: detençOo de seis meses a dois anos e multa.

CRIMES CONTRA OS COSTUMES

ESTU PRO

"Art 213 - Constranger mulher a conjunçöo carnal me-
diante violéncia ou grave arneaça."

Pena: reclusOo de seis a dez anos.

Parôgrafo Unico - Se a ofendida é menor de quatorze
anos, a pena é reclusöo de quatro a dez anos

SEDUçAO

"Art 217 - Seduzir mulher virgem, menor de 18 anos e
major de 14, e ter corn ela conjuncOo carnal, aproveitando-se de sua
inexperiência ou justificóvel confiança."

Pena: reclusOo de dois a quatro anos.

CORRUPçA0 DE MENORES

"Art. 218 - Corromper ou facilitar a corrupcOo de
pessoa maior de 14 e menor de 18 anos, corn ela praticando ato de
libidinagem, ou induzindo-a a praticô-lo ou presenciá-lo."

Pena: reclusOo de urn a quatro anos.

77



ATENTADO CONTRA A SEGURANA DE SERVIO DE
UTILIDADE PUBLICA

"Art. 265 - Atentar contra a segurança ou o
funcionamento de serviço de ogua, Iuz, força ou color, ou qualquer
outro de utiUdade pUblica."

Pena: reckjsão de urn a cinco anos e multa.

Parógrafo Unico - Aumentar-se-O a pena de urn terço
para a metade, se o dano ocorrer em virtude de subtraçOo material
essencial co funcionarnento dos serviços.

"Art. 266 - Interromper ou perturbar serviço telegrãfico,
radiotelegrôfico ou telefOnico, impedir ou dificultar-Ihe 0
restabelecimento."

Pena: detençOo de urn a ties anos e multa.

Parógrafo ünico - Aplicam-se as penas em dobro se
o crime é cometido por ocasiOo de calamidade pUblica.

DA FALSIDADE DE ThU LOS E OUTROS PAPEIS PUBLICOS

Art. 293 - Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:
I - selo postal, estampliha, papel selado ou qualquer

pope] de emissOo legal, destinado ô arrecadaçOo de imposto ou taxa;
II - papel de crédito pUblico que nao seja moeda de

curso legal;
III - vale postal;
IV - cautela de penhor, caderneta de depôsito de

caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade
de direito pUblico;

V - talOo, recibo, guia, alvaró ou qualquer outro
documento relativo a arrecadaçoo de rendas pUblicas ou a depôsito
ou cauçOo pelos quais o poder pUblico seja responsàvel;

VI - bilhete, passe ou conhecimento de empresa de
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transporte administrada pela UniOo, por Estado ou por MunicIpio:
Pena: reclusOo de dois a oito anos e mutta.

Art 294 - Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar
objeto especialmente destinado ô falstficaçOo de qualquer dos papéis
referidos no artigo anterior.

Pena: reclusOo de urn a trés anos e multa.
Art. 295 - Se o agente é funcionãrio pübflco e comete

o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena do secta parte.

Art. 297 - Falsificar, no todo ou em porte, documento
pUblico, ou alterar documento pCiblico verdadeiro.

Pena: reclusOo de dois a seis anos e multa.
§12 - Se o agente é funcionório püblico e comete o

crime prevalecendo-se do cargo, aurnenta-se a pena do se)cta parte.
§2 - Para Os efeitos penais, equiparam-se a

documento pCiblico o emanado de entidade paroestatat, o titulo co
portador ou transmissIvel por endosso, as açOes de sociedade
comercial, Os livros mercantis e 0 testamento particular.

Art. 298 - Falsificar, no todo ou em porte, docurnento
particular ou alterar documento particular verdadeiro.

Pena: reclusOo de urn a cinco anos e multa.
Art. 299 - Omitir, em docurnento pblico ou particular

declaraçOo que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir
declaraçOo falsa ou diversa do que devia ser escrito, corn o firn de
prejudicar direito, criar obrigacoo ou alterar a verdade sobre fato
juridicomente relevante.

Pena: reclusOo de urn a cinco onos e multa, se 0

documento é pCiblico, e rectusOo de urn a trés anos e rnulta, se o
documento é particular.

Parógrafo Unico - Se o agente é funcionório pblico e
comete 0 crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificaçöo ou a
alteraçOo é de assentarnento de registro civil, aumenta-se a pena do
secta porte.

Art. 301 - Atestar ou cerfificar falsamente, em razOo de
funcao pCblica, fato ou circunstôncia que habilite alguém a obter cargo
püblico, isenção de Onus ou de serviço de caráter pCiblico, ou qualquer
outra vantagem.
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Pena: detençoo de dois meses a urn ano.
Art. 305 - Destruir, suprirnir ou ocultar, em beneficlo

prôprio ou de outrem, ou em prejuizo alheio, documento pCibuco ou
particular verdadeiro de que nOo podia dispor.

Pena: reclusöo de dois a seis anose multa, se a
documento e pCiblico, e reclusOo de urn a cinco anos e multa, se o
documento é particular.

Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa
identidade para obter vantagem, em proveito prôprio ou alheio, ou
para causar dano a outrem.

Pena: detençOo de três meses a urn ano ou multa, se
o fato nöo constitul elemento de crime mais grave.

Art. 308 - tjsar, como prôprio, passaporte, tItulo de
eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade
alheia, ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa
natureza, prôprio ou de terceiro.

Pena: detençOo de quatro meses a dois anos e multa,
se a fato nöo constitui elemento de crime mais grave.

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAçAO PUBLICA

Art 312 - Apropriar-se o funcionório pUblico de dinheiro,
valor ou qualquer outro bern move!, pblico ou particular, de que tern
a posse em razOo do cargo, ou desviO-lo em proveito próprio ou alhelo.

Pena: reclusOo de dois a doze anos e multa.
§ l - Aplica-se a mesma pena ao funcionário pCiblico

que, embora nOo tenha a posse do dinheiro, valor ou bern, Os utilize em
proveito prOprio ou alheio, valendo-se de facilidade que 1he proporciona
a qualidade de funcionôrio.

Art. 314 - Eraviar livro oficial ou qualquer documento
de que tern a guarda em razOo de cargo, sonegá-lo ou inutilizO-lo,
total ou parcialmente:

Pena: reclusOo de urn a quatro anos, se o fato nOo
constitui crime mais grave.



Art. 317 - Solicitor ou receber, para si ou parc outrem,
direta ou indiretamente, ainda que fore do funçoo ou antes de assumi-
Ia, mas em razOo dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de
tat vantagem.

Pena: reclusOo de urn a olto anos e multa.
Art. 319- Retardar ou deixar de praticar, indevidamente,

oto de ofIcio, ou praticô-lo contra disposiçOo expresso de lei, para
satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

Pena: detençôo de três meses a urn ano e multa.
Art. 322 - Praticar violéncia no exercicio de funçOo ou

a pretexto de exercé-la.

Pena: detençoo de seis meses a trés anos, além do
pena correspondente a violéncia.

Art. 325 - Revelar fato de que tern ciência em razOo
do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-Ihe a
revelaçOo.

Pena: detençOo de seis meses a dois anos ou multa,
se o fato nOo constitul crime mais grave.

Art. 327 - Considera-se funcionório pUblico, para as
efeitos penais, quem, embora transitoriarnente ou sem remuneraçöo,
exerce cargo, emprego ou funçOo pUblica.

§ I - Equipara-se a funcionório pCiblico quem exerce
cargo, emprego ou funçOo em entidade paraestatal.

§ 22 _ A pena será aumentada do terça porte quando
Os autores dos crimes previstos neste capItulo forem ocupantes de cargos
em comissOo ou de funçOo de direcöo ou assessoramento de ôrgOo
do administraçOo direta, de sociedade de economic mista, de empresa
pUblica ou de fundaçao institu'ida pelo poder pUblico.

Art. 328 - Usurpar o exerciclo de funcOo pCiblica.
Pena: detencOo de trés meses a dois anos e mutta.
Parôgrafo Unico - Se do fato a agente aufere

vantagem, a pena é reclusOo de dois a cinco anos e multa.
Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário

pblico.
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Pena: detençöo de quinze dias a seis meses e multa.
Art. 331 - Desacatar funcionário pübiico no exercIclo

do funçdo ou em razão dela.

Pena: detençoo de seis meses a dois anos ou multa.
Art. 333 - Oferecer ou prorneter vantagem indevida a

funcionário püblico, para determinô-lo a praticar, omitir ou retardor ato
de oficia.

Pena: reclusOo de urn a alto anos e multa.
Parógrafo Cinico. A pena e aumentada de urn terço

se, em razöo do vantagem ou do promessa, o funcionôrio retarda ou
omite ato de ofIcio, ou o pratica infringindo dever funcionol.

Art. 337 - Subtroir, ou inutilizar, total ou porcialmente,
livro oficlal, processo ou documento confiado a custôdia de funcionàrio,
em razôo de oficlo, ou de particular em serviço püblico.

Pena: reclusöo de dois a cinco anos, se 0 fato faQ
constitul crime mais grave.

Art. 339 - Dar causa a instauroçOo de investigoçOo
policial ou de processo judicial contra alguém, imputando-Ihe crime de
que o sabe inocente.

Pena: reclusöo de dois a oito anos e multa.
Art. 342 - Fazer afirmaçOo falsa, ou negar ou color a

verdade, como testemunha, perito, tradutor ou intérprete em processo
judicial, policial ou administrativo, ou em juizo arbitral.

Pena: reclusOo de urn a trés anos e multa.
Art. 345 - Fazer justiça pelas prôprias mOos, para satis-

fazer pretensão, embora legitima, salvo quando a lei o permite.
Pena: detençOo de quinze dias a urn més ou multa.
Parôgrafo Cinico - Se nOo ho emprego de violência,

somente procede mediante queixa.

LEGiTIMA DEFESA

Art. 25- Entende-se em legitimo defesa quem, usando
moderadarnente dos melos necessOrios, repele injusta agressOo, atual
ou iminente, a direito seu ou de outrem.
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Pena: detençao de quinze dias a seis meses e multa.
Art. 331 - Desacatar funcionário pUblico no exercicio

do função ou em razão dela.

Pena: detençöo de seis meses a dais anos ou multa.
Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a

funcionário püblico, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato
de oficio.

Pena: reclusOo de urn a alto anos e multa.
Parógrafo Cinico. A pena e aumentada de urn terço

Se, em razöo do vantagem ou do promesso, o funcionário retarda ou
omite ato de oficio, ou o pratica infringindo clever funcional.

Art. 337 - Subtrair, ou inutilizar, total ou parcialmente,
livro oficial, processo ou documento confiado ô custôdio de funcionório,
em razOo de oficlo, ou de particular em serviço püblico.

Pena: reclusOo de dois a cinco anos, se o fato nöo
constitul crime mais grave.

Art. 339 - Dar causo a instauraçOo de investigaçOo
policial ou de processo judicial contra alguém, imputando-lhe crime de
que a sabe inocente.

Pena: reclusOo de dois a olto anos e multa.
Art. 342 - Fazer afirmacOo falsa, ou negar ou color a

verdade, como testernunho, perito, tradutor ou intérprete em processo
judicial, policial ou administrativo, ou em juizo arbitral.

Pena: reclusOo de urn a três anos e multa.
Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mOos, para sails-

fazer pretensOo, embora legItima, salvo quando a lei a permite.
Pena: detencOo de quinze dias a urn més ou multa.
Parógrafo ünico - Se nOo hO emprego de violéncia,

somente procede mediante queixa.

LEGITIMA DEFESA

Art. 25- Entende-se em legItima defesa quem, usando
moderadarnente dos meios necessários, repele injusto agressOo, atual
ou iminente, o direito seu ou de outrem.
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