Ao
19o Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco

Prezados,
Somos o Coletivo Setúbal, um grupo de moradores da área de Setúbal em Boa
Viagem unidos em prol da construção de um local mais coletivo, de vizinhança mais
unida e participativa. A rede de contatos chega a mais de 3.600 usuários no grupo
Coletivo Setúbal no Facebook.
Dentre várias ações que temos desenvolvido está o projeto de segurança Setúbal
Seguro. Esta iniciativa tem como objetivo inibir a violência que assola nossa região
em parceria com a Polícia Militar, órgão de competência para tal.
Nos propomos a desenvolver um trabalho em conjunto com esta corporação através
de ações de diversas naturezas explicitadas em projeto anexo, mas sobretudo, como
agentes de informação e monitoramento do que acontece em Setúbal a fim de
colaborar com a polícia criando oportunidades para estratégias de ação.
Acreditamos que como cidadãos atuantes temos que nos unir e contribuir com as
instituições que nos prestam serviços públicos, para tanto, solicitamos que, tomando
conhecimento do nosso projeto, nos ajudem a conduzi-lo da melhor forma possível
para tornar nossa região um lugar mais seguro para todos.
Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Recife, 06 de julho de 2016

Coletivo Setúbal

Moradores unidos são mais fortes.
Coletivo Setúbal está elaborando um plano de segurança para o nosso bairro. Aguarde
e junte-se à nós por um bairro melhor e mais seguro.

Proposta por um bairro mais seguro com a união de todos.
A partir de reuniões com moradores e conversas com representantes da polícia o
Coletivo Setúbal pensou ações para tentar coibir a violência no nosso bairro e nos
permitir um ir e vir mais tranquilo.
Estamos só começando a trabalhar por um bairro melhor, mas a participação de todos
é fundamental para termos resultados positivos, afinal o Setúbal Seguro se faz com
iniciativa própria acreditando que antes do poder público vem o poder da união dos
vizinhos.
O projeto propõe:
1) Criação de rede de informantes-moradores-responsáveis através de whatsapp –
através da rede haverá compartilhamento de informações e um permanente
pensar novas ações e soluções para manutenção
da segurança;

2) Criação e fixação de placas indicativas com o selo “lugar vigiado pela
vizinhança” – o selo demonstra que aos arredores do lugar há vizinhos prestes
a avisar/denunciar qualquer ação suspeita no local coibindo a ação de
assaltantes em potencial;

3) Estímulo de holofotes e câmeras de segurança em casas, prédios e
estabelecimentos comerciais voltados para a rua – Além da proteção do próprio
local, os arredores também serão beneficiados pela iluminação e vigilância
eletrônica;

4) Criação e divulgação de Mapa dos lugares que aderiram ao projeto – Esse mapa
além de ajudar nas estatística da adesão ao programa servirá como um
referencial de lugares potencialmente mais seguros por conta da vigilância;

5) Criação e divulgação de Mapa de ocorrência – Esse mapa contribuirá para
sinalização dos lugares onde há mais ocorrências de crimes sendo uma
importante fonte de informação para as autoridades policiais.

Segue mapa com ruas mais afetadas pela criminalidade segundo relatos feito por
moradores no grupo Coletivo Setúbal no Facebook:

Figure - Mapa ruas mais afetadas (segundo relatos do grupo Coletivo Setúbal no Facebook)
Do mesmo modo, seguem as BOs relatados em jun/16 no Coletivo Setúbal (grupo no
Facebook):
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