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Ao décimo sexto dia do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às 18h30min, na
sede da Associação Empresarial de Itajaí - ACII, realizou-se a terceira reunião ordinária
de 2018, com a presença do Comandante Geral da Polícia Militar de Santa Catarina PMSC, Coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior e do Subcomandante Geral,
Coronel Cláudio Roberto Koglin, para versarem sobre segurança pública,
apresentando as novas estratégias e ações. Compuseram a mesa diretiva os
senhores, Coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior, Coronel Cláudio Roberto
Koglin e coordenador da Guarda Municipal de Itajaí, Clayton Marafioti Martins. A VicePresidente para Assuntos da Facisc e Sindicatos da Associação Empresarial de Itajaí
– ACII, Sra. Maria Izabel Pinheiro Sandri, presidiu a reunião e iniciou agradecendo a
presença de todos, e logo em seguida, mencionou que seria feita a tradicional leitura
das correspondências e a citação das autoridades. Em continuidade, oportunizou-se
que a coordenadora do Núcleo da Mulher Empresária da ACII convidasse os presentes
a prestigiarem o evento Grande Venda o Peixe/Sessão de Negócios que ocorreria no
dia 24/04 e da mesma forma o Vice-Coordenador do Núcleo de Jovens
Empreendedores, Sr. Ronaldo Sedrez para discorrer sobre a Campanha Feirão do
Imposto e as ações que seriam realizadas entre os dias 11 e 19 de maio. Após, com
o uso da palavra novamente, a Sra. Maria Izabel, cedeu a fala ao Sr. Clayton Marafioti,
o qual agradeceu a oportunidade e ao Comando Geral da PMSC. Em seguida, VicePresidente para Assuntos da Facisc e Sindicatos da Associação Empresarial de Itajaí
– ACII, passou a palavra para o Sr. Comandante Geral da PMSC para que
apresentasse então suas estratégias para segurança pública. Este iniciou sua fala
dizendo que seria demonstrado o que vem se pensando a nível estadual para que se
compreenda o contexto local. Em continuidade, o Comandante relatou que a PMSC há
uns 5 ou 6 anos quando pensou rumos estratégicos fez algumas escolhas conceituais
e a primeira delas está em optar por uma palavra-chave que representaria o que são,
e o que se quer fazer, sendo então a opção escolhida o verbo PROTEGER; e esta
definição se aplica as pessoas, o lugar onde vivem e suas crenças. E como forma de
garantir esta proteção, o Cel. Carlos afirmou que o comando adotou um conceito que
foge do padrão, trazendo para a lógica da gestão do risco, em que o risco e a
percepção de risco para crime, violência e desordem sejam os socialmente desejados
e aceitos, saindo de um paradigma de combater o crime até vencê-lo para uma esfera
mais técnica e racional, implicando na redução de incidentes e na gravidade deles.
Para esta forma de ação, foi explanado que o comando está trabalhando sob cinco
eixos, os quais serão conhecidos pela população a medida que o tempo for passando,
objetivando construir a confiança dos catarinenses na polícia e consequentemente
inibir a violência. O Coronel Carlo Alberto, destacou diversas vezes em sua fala o uso
de indicadores estatísticos que serão como faróis para conduzir as ações. Na
sequência, ele apresentou alguns destes dados em relação às atividades da polícia no
Estado que constataram quedas na criminalidade, embora sua atuação à frente do
comando seja recente, desde fevereiro deste ano; porém ele atribuiu este positivo
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resultado ao fato de que se vir tratando a segurança como força estadual. Findando
sua fala, o Comandante Geral da PMSC deixou um momento para que
questionamentos e/ou considerações fossem feitos pelos presentes, os quais foram
satisfatoriamente respondidos. Após, foi feita a entrega de uma singela lembrança ao
Comandante e em continuidade a Sra. Maria Izabel Pinheiro Sandri agradeceu mais
uma vez a presença de todos e logo deu por encerrada 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.

Mário Cesar do Santos
Presidente ACII

Jucélia Ferreira
Secretária Geral da ACII

