
1

2

3

AÇÕES DE
SEGURANÇA
NAS UNIDADES
INDUSTRIAIS

POLO MAIS
SEGURO 

Para manter a excelência na contribuição para 
o setor industrial do País, as empresas Polo de 

Cubatão investem constantemente em 
modernizações em suas unidades. Além de 
inovações em seus processos de produção, 

um fator relevante são os novos recursos 
tecnológicos para promover uma melhor 

segurança nas operações e para seus 
colaboradores.

A área de Segurança Patrimonial das empresas 
desenvolve ações eficazes que visam impedir 

tentativa de furtos e roubos nas fábricas.

Drones são utilizados para 
sobrevoar as unidades e 
reforçar o monitoramento em 
locais de difícil acesso, o que 
auxilia em um atendimento 
mais ágil e preciso nas 
ocorrências. 

Câmeras estão instaladas em todos 
os ambientes internos e externos 
das indústrias, com inteligência de 
detecção de movimento, modo 
noturno e monitoramento no 
período de 24h por dia. Algumas 
unidades contam com  o 
espelhamento das imagens para a 
Centro de Controle e Monitoramento 
da Secretaria Municipal de 
Segurança Pública e Cidadania, a 
fim de contribuir para a segurança 
coletiva em todo o município. 

As portarias das empresas 
são equipadas com barreiras 

físicas (esclusas, torniquetes, 
catracas e cancelas), além de 

serem integradas com o 
monitoramento.

INVESTIMENTO
EM SEGURANÇA

MONITORAMENTO
AÉREO

CÂMERAS DE
MONITORAMENTO

4PORTARIA

Guardas patrimoniais e 
controladores de acesso 
mantêm uma rotina de turnos 
para atendimento diário. Os 
colaboradores são treinados 
para qualquer tipo de situação 
que envolva a necessidade de 
atuação sobre invasões e 
apreensões.

5GUARDAS 
PATRIMONIAIS 
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Cercas energizadas e com sensores de 
presença contornam o perímetro das 
unidades industriais do Polo, além de 
serem monitoradas pela central 
de câmeras. 

CERCAS
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As empresas contam com comunicação ativa e 
integrada entre as unidades do Polo por meio de 
transmissão de rádio, grupo de mensagens online 
e monitoramento solidário. Os recursos facilitam 
a interação também junto ao poder público e 
Polícias Militar, Rodoviária e Civil para agilidade e 
mitigação de ocorrências. Os policiais, junto a 
representantes da Secretaria Municipal, realizam 
fiscalizações periódicas para impedir o comércio 
ilegal de itens roubados.

ATUAÇÃO 
INTEGRADA

O Polo contribui para as atividades da Operação 
Delegada em Cubatão. O projeto, promovido pelo 
Cide, por meio do convênio firmado entre a 
Prefeitura Municipal e a Secretaria da Segurança 
Pública do Estado de São Paulo, tem o objetivo de 
melhorar a segurança no munícipio por meio de 
fiscalizações de suas vias públicas. As rondas são 
realizadas por policiais que desempenham suas 
funções em rotina extra de trabalho. Só em 2020, 
segundo ano da operação na cidade, houve uma 
redução significativa em índices de roubos (-45%) 
e furtos (-29%), de acordo com a apuração das 
Polícias Militar e Rodoviária.

9OPERAÇÃO
DELEGADA
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Os processos de produção nas unidades 
industriais contam com protocolos rigorosos para 
garantir a maior segurança dos colaboradores que 
atuam nessas áreas. As medidas também visam 
impedir possíveis acidentes aos invasores, por 
não terem conhecimento sobre as instalações e 
seus procedimentos de segurança.  

RISCOS AO PATRIMÔNIO
E À VIDA
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Caso identifique alguma ocorrência 
no Polo, utilize o número: 

190

CONTATO DO 
SERVIÇO PÚBLICO


