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Ao décimo quinto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às 18h30min,
na sede da Associação Empresarial de Itajaí - ACII, realizou-se a décima primeira
reunião ordinária de 2017, para apresentação do 1º Batalhão de Polícia Militar de Itajaí
– 1º BPM sobre o programa Rede de vizinhos. Presidiu a reunião o Dr. Gaspar Laus,
Vice-Presidente Assuntos de Segurança da ACII, e o mesmo deu início agradecendo
a presença de todos de justificando a ausência do Presidente da entidade devido a
compromissos fora do estado. Em seguida solicitou que a Sra. Olga Zanella, Diretora
Executiva da Entidade fizesse leitura das correspondências recebidas e neste ato
também agradecesse e nomeasse as autoridades que ali estavam. Na sequência, o
Dr. Gaspar Laus convidou a fazer parte da mesa o Major Luiz Carlos dos Santos,
subcomandante do Primeiro Batalhão de Polícia Militar de Itajaí e o Coronel Clayton
Marafioti Martins, coordenador da guarda municipal de Itajaí, neste ato representando
o secretário municipal de segurança. Em continuidade, a palavra foi cedida ao
Subcomandante para que fizesse a sua explanação do tema; o qual inicialmente
agradeceu a entidade por oportunizar o espaço. Ele colocou ainda que a apresentação
seria feita pelo capitão Rodolfo Fernandes Batista, chefe de operações do 1º BPM;
mas que irá fazer uma breve contextualização do tema. O Major explicou que este
programa é baseado na filosofia da polícia comunitária, que é uma política de
reaproximação de todos os órgãos de segurança e comunidade, resgatando o
sentimento de comunidade, que se perdeu ao longo do tempo. Foi ressaltado ainda
pelo Major que devido a correria do dia a dia, muitas vezes não se conhecem os
vizinhos e por meio da tecnologia se cria um grupo no aplicativo WhatsApp com os
moradores de determinada localidade, um policial que atua nesta região e o
comandante deste; mas esse recurso não é utilizado como um meio emergencial como
em um caso de assalto por exemplo, pois para isso existem um disk denúncias, mas
sim como um meio de comunicação, onde os integrantes possam interagir e se
conhecerem; permitindo informar quando estarão ausentes e solicitar que os vizinhos
verifiquem movimentações suspeitas e informem ao órgão competente. Após fazer
este apanhado geral do programa, o Subcomandante passou a palavra ao Capitão
Batista, para que detalhasse melhor. Com a palavra o Capitão introdutoriamente
informou que este programa teve início em janeiro deste ano, com a criação da primeira
rede no bairro Santa Regina. O Chefe de operações evidenciou ainda que para
utilização deste recurso há algumas regras e orientações e que seriam essas que ele
estaria replicando com os presentes. Na sequência ele apresentou um vídeo que falava
sobre a Rede de Vizinhos. Prosseguindo, ele demonstrou algumas orientações de
como funciona o programa, ressaltando que esta é mais uma estratégia de
policiamento. Para fazer parte da rede é preciso preencher um cadastro, feito por meio
de um formulário padrão da Polícia Militar. E no caso da Rede do bairro Centro, será
centralizada a entrega aqui na Associação Empresarial. Após o preenchimento, a PM
irá fazer uma consulta criminal da pessoa interessada, uma vez que não se pode
integrar ao grupo indivíduos que tenham delito em sua ficha. O capitão evidenciou que
para que a rede funcione, é preciso que os membros sejam ativos, sempre que
observarem atitudes suspeitas informem no grupo, ainda que não apresente dano a si.
Além disso, comunicou que os locais que fazem parte do programa são identificados
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com placas, padronizadas pela PM, em que cada estabelecimento custeia a sua;
restritas aos cadastrados. O Sr. Batista enfatizou que o grupo tem a finalidade apenas
de informações de segurança, não é destinado para conversas rotineiras como “Bom
dia, boa tarde”; e além disso este grupo estará cadastrado no tablet da viatura. Outro
alerta feito pelo capitão, é que não se passe informações pessoais no grupo e que este
canal não substitui o 190 da PM. O Capitão trouxe ainda, que a cada 6 meses é feita
uma avaliação da rede, para verificar as melhorias que podem ser feitas. Após, foram
apresentados alguns dados estatísticos sobre furtos, roubos como qual período da
ocorrência, idade do praticante do delito, instrumento utilizado (arma), entre outros
dados. Em continuidade, O Sr. Batista informou que a ficha de cadastro da rede seria
disponibilizada através da ACII, e conforme solicitação da Sra. Olga Zanella, será feita
uma divulgação via mailing da entidade com maiores informações sobre o programa,
para que o mesmo seja de conhecimento de todos os associados. Além disso, o Sr.
Batista mencionou que a administração dos grupos é feita pela Polícia Militar. No
decorrer da explanação do Capitão Batista, muitas dúvidas já foram sendo sanadas,
principalmente no que dizia respeito ao funcionamento operacional do programa.
Finalizando, o Dr. Gaspar Laus parabenizou a inciativa e agradeceu aos presentes,
dando em seguida por terminada a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Karla
Cristiane da Silva, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelo
Presidente e o Secretário Geral da ACII.

Eclésio da Silva
Presidente ACII

Luiz Alves Mendes
Secretário Geral da ACII
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