A Empresa Estrela Guia Segurança Privada, vem em resposta aos questionamentos
realizado pela Agência Pública informar o que segue:
A Estrela é uma empresa legalizada desde o ano de 2007 e presta serviço de segurança
armada ao condomínio Estrondo desde 2009. Todos os vigilantes são preparados conforme
determinada a legislação e agem rigorosamente em conformidade com as atribuições
definidas em lei.
A Estrela Guia atua no Condomínio Estrondo como atua em qualquer outro posto onde
presta serviço. Agindo sempre em defesa do patrimônio e na defesa das pessoas que ali se
encontram.
Alguns ribeirinhos inconformados com a posse do condomínio praticam vários fatos
delituosos contra os vigilantes e contra Condomínio conforme pode ser confirmados nos
registros de ocorrência junto a delegacia de Polícia daquele município de Formosa do Rio
Preto e os processos em trâmite na Vara criminal daquela Comarca.
Os ribeirinhos invasores tem ciência que não pode adentrar a área do condomínio, mas por
não conformar com estas restrição, frequentemente invadem a fazenda e praticam
ameaças, danos e disparos contra os vigilantes. A Estrela Guia afirma que todas as vezes
que os vigilantes efetuaram disparo dentro do condomínio foi em situações de extrema
necessidade ou em revide a agressão injusta praticada por parte dos ribeirinhos invasores.
Ademais, salienta que todos os fatos que envolvem disparo de arma de fogo por parte dos
vigilantes são informado imediatamente as autoridades competentes, sendo assim, trabalha
de forma tranquila por entender que sempre agiu em conformidade com atribuições inerente
a profissão.
Os fatos ocorridos naquele condomínio causa sempre alvoroço por parte da mídia, por
desconhecerem a realidade dos fatos e por enxergarem os ribeiros como pessoas
desprovidas de conhecimento e condições financeiras, logo, elas são sempre vítimas.
Os vigilantes da Estrela Guia já foram rendidos por ribeirinhos transgressores,
sofreram tortura física e psicológica, cárcere privado, tiveram 11 armas subtraídas no
total, mais, munições, celulares, coletes, etc. Isso eles não falam, mas não tem como
esconder pois muitos deles já viraram RÉUS e estão prestes a serem julgados.
A Estrela Guia sugere os meios de comunicação interessado sempre buscar informações
juntos aos procedimentos e/ou processos em trâmite junto aos órgãos competentes para
entender os fatos ocorridos.

