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Cabo Frio, 27 de junho de 2017
Prezado Associado
Assunto: Projeto de Monitoramento por Câmeras
Diante do aumento da população na região, proibição por parte do Ministério Público do fechamento das portarias e a situação de
insegurança de uma maneira geral, consideramos, como medida importante e emergencial, o investimento em ações que aumentem
a segurança do nosso loteamento.
Na última assembleia, foi discutida e acordada a instalação de câmeras de vigilância em todo o loteamento, que possibilitam
o monitoramento local ou remoto (até através de smartphones) e a gravação do movimento (que servem como identificação e prova
em caso de alguma ocorrência) e inibem ações ilícitas como furtos, roubos, depredação, vandalismos, invasões, dentre outros.
Considerando os poucos recursos financeiros da Associação, para que isto seja possível, precisamos contar com a colaboração
de todos os proprietários/moradores associados ou não.
A proposta é que haja a instalação das câmeras por rua através do rateio entre as suas unidades, mesmo daqueles que não são
associados. Estamos elegendo um representante por rua para divulgar e obter a participação dos demais para que seja possível
colocar em prática esta medida. Pedimos, portanto, que entrem em contato conosco a fim de indicarmos o representante da sua
rua ou, caso ainda não haja, juntos identificarmos um candidato.
Após a avaliação dos orçamentos já recebidos, em conjunto com os representantes já existentes, consideramos apropriada a
instalação mínima de 4 câmeras por rua (cada representante tem a liberdade para negociar com a empresa e verificar a quantidade
que melhor atende a sua rua), assim distribuídas:
 duas câmeras na entrada da rua (uma direcionada para a principal e outra para dentro da rua)
 uma no meio
 uma no final da rua
O melhor orçamento que conseguimos foi de R$ 2.100,00 (sinal de 50% e 50% ao final do serviço) da Empresa New Segurança
Eletrônica e Serviços Ltda. (Newnet), que inclui a instalação e os equipamentos, a saber:
 DVR 8 canais full HD Intelbrás
 1 HD SATA 500 GB
 4 câmeras HD com 30m Full HD Intelbrás
 1 fonte CFTV 5A
 Cabos e conectores
A ideia é que uma unidade de cada rua possa "hospedar" o equipamento de gravação (onde precisará ter internet). Isto se torna
necessário para diminuir os gastos com a grande quantidade de cabeamento para levar o equipamento até a portaria.
Serão identificadas as câmeras estratégicas de todo o loteamento para o monitoramento pelos funcionários da Associação e ainda
será possível o monitoramento remoto de sua unidade através das câmeras da sua rua.
Aproveitamos a oportunidade para solicitar que reforcem a segurança de suas casas (janelas e portas) para evitar e dificultar a
possibilidade de ocorrências indesejadas. Também orientamos que mantenha ao menos uma lâmpada acesa e o gramado aparado.
Constatamos que as casas com aparência de abandonadas estão mais vulneráveis a ação de oportunistas.
Esperamos poder contar com a colaboração de todos os associados e de seus vizinhos que ainda não são, para que possamos
tornar realidade este projeto tão importante.
Ajudem-nos também a conscientizar os não associados sobre a importância de se juntarem a nós para que outras providências
também possam ser tomadas (por exemplo, aumento do nosso quadro de vigias) para aprimorar cada vez mais a nossa segurança
e outros serviços que proporcionem o bem estar de todos os moradores e frequentadores do nosso Verão Vermelho.
Agradecemos a sua atenção.
Atenciosamente,
Administração APROVVE
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