Uma comunidade conectada
é uma comunidade protegida.

Conecte-se ao Programa de
Segurança Pública de MetroWest!
JUNTE-SE A UMA EQUIPE PREMIADA COM UMA
HISTÓRIA DE SUCESSO.
O programa de Segurança Pública de MetroWest é o
alicerce de nossos esforços para tornar MetroWest
um ótimo lugar em termos de vida, trabalho,
diversão e conexão! Criamos o programa depois de
conduzir um estudo de 18 meses que revelou a
enorme importância do trabalho em conjunto das
partes interessadas da comunidade – autoridades
policiais, segurança local, gerentes de propriedades,
empresas locais e residentes – para a segurança
pública.

Em parceria com a Critical
Intervention Service (CIS), uma
empresa com sede na Flórida
especializada na melhoria da
segurança pública por meio do fortalecimento da
Critical Intervention Services
organização e conexão da comunidade, criamos um
programa personalizado para as necessidades
exclusivas da nossa comunidade.
O programa é baseado na metodologia exclusiva da
Community and Character Based Protection Initiative
(CCBPI), que foca no estabelecimento de conﬁança,

relacionamentos e conexões entre os membros da
comunidade. A conexão dos membros da comunidade
fortaleceu o capital social de MetroWest. Esse
investimento sólido em capital social permite que os
membros da nossa comunidade se conheçam, se

preocupem e observem uns aos outros e, ao mesmo
tempo, enviem aos criminosos a mensagem de que
ali não terão sucesso.
O programa de segurança pública de MetroWest está
funcionando e obtendo resultados. Convidamos você
a se juntar a nós para ajudar a fazer uma diferença
muito positiva e importante na qualidade da nossa
comunidade.

CAPITAL SOCIAL: A principal ideia por trás do capital social é unir as pessoas
UM INVESTIMENTO por meio de investimento de tempo e talento para promover
a segurança pública. Aqui o investimento não é em dinheiro,
QUE VALE A PENA e sim em pessoas: pessoas como você, seus vizinhos e muitos
outros residentes da área que valorizam a paz e a segurança
de viver em uma comunidade de qualidade.

HISTÓRIAS DE SUCESSO: QUANDO UMA COMUNIDADE SE CONECTA, COISAS INCRÍVEIS ACONTECEM.
O programa de segurança pública de MetroWest conta com uma ampla variedade de estratégias de segurança
organizadas para oferecer assistência completa e eﬁcaz em assuntos de segurança pública.
Entre as diversas estratégias que empregamos com
sucesso estão:
• Padrões de locação “livre de criminalidade” – As
comunidades que instituem medidas para eliminar
a criminalidade e obtêm uma redução de até 75%
na taxa de criminalidade recebem uma certiﬁcação
de vizinhança “livre de criminalidade”. Nossa meta
é obter essa certiﬁcação para o MetroWest.
• Complexo multirresidencial livre de criminalidade –
Crime Free Housing é um programa
nacional de ponta voltado à prevenção
de crimes, criado para reduzir a
criminalidade em complexos de
apartamentos, residências próprias e
outras propriedades de aluguel. O
MetroWest implementou esse
programa nacional para eliminar a
criminalidade em nossas comunidades,
com oito delas já certiﬁcadas atualmente
como livres de criminalidade. Outras seguirão
o exemplo em breve.
• Contato com novos residentes –Novos
residentes que se mudam para MetroWest são
recebidos pelos funcionários da CIS e/ou pela
Equipe de Segurança de Ação da Comunidade.
Incentivamos novos residentes a fazerem parte
de nossos esforços para conectar e fortalecer o
MetroWest por meio de medidas de segurança.
• Meet the bus – Oferece às autoridades de
segurança pública da comunidade a oportunidade
de estabelecer relacionamentos com os jovens de
MetroWest por meio de interações positivas em
paradas de ônibus escolares em MetroWest.
• Victim re-contacts – Este programa ajuda a
restabelecer conﬁança entre residentes
que vivenciaram algum tipo de crime em
nossa comunidade. Também disponibiliza
um banco de dados importante sobre
crimes na comunidade e outras
informações relevantes para nossos
esforços de segurança pública.
• Sistema de Alerta de Emergência (EAS)–
Nosso sistema de alerta notiﬁca os
membros e empresas da comunidade
sobre eventos signiﬁcativos que afetam
MetroWest, inclusive questões ligadas

ao tempo, tráfego, ameaça criminal
iminente, catástrofes naturais e muito mais.
• “Stop-n-Talks”, do Departamento de Polícia de Orlando
Policiais do Departamento de Polícia de Orlando (OPD)
que estão de folga são designados para ﬁscalizar o trânsito
nas principais vias da região e próximo a locais com alta
taxa de criminalidade. Além de evitar crimes, essa
estratégia é uma ótima maneira de conexão com a
comunidade e de estabelecer
relacionamentos com residentes que
respeitam a lei.
• Comunicações unidirecionais e
bidirecionais – Criamos vários canais
de comunicação para transmitir
informações às partes interessadas de
MetroWest, tornando fácil para as
pessoas se manterem informadas sobre os desenvolvimentos
de segurança da comunidade.
• Contatos com as empresas – A conexão com as
empresas de MetroWest é uma estratégia de segurança
pública importante. Convidamos as empresas locais a
trabalhar conosco para tornar MetroWest um lugar seguro
para comprar e fazer negócios, bem como para viver
e divertir-se.
• Reuniões da aliança comunitária – O objetivo
dessas reuniões é reunir gestores da comunidade,
proprietários de empresas e membros do conselho da
MWMA para compartilhar informações e monitorar o
progresso de nossas estratégias de segurança pública.
• Programa de policiais de bicicleta – Policiais de
segurança pública em bicicletas cruzam a comunidade,
criando oportunidades inﬁnitas de
estabelecimento de relacionamentos com
residentes e empresas.
Com programas de eﬁcácia comprovada como
esses e a participação de residentes com
senso cívico como você, continuaremos a
trabalhar com policiais e outras partes
interessadas da comunidade para enviar
aos criminosos a mensagem de que em
MetroWest o crime não é tolerado e não
vale a pena.

JUNTE-SE À ORGANIZAÇÃO DA COMUNIDADE QUE TRABALHA PARA SUA SEGURANÇA.
Para continuar a ter sucesso, precisamos que nossos residentes, empresas e parceiros da comunidade se juntem
aos nossos esforços de segurança pública. Fazemos parcerias com residentes e empresas comprometidos, com a
Segurança Pública de MetroWest e o Departamento de Polícia de Orlando para manter e proteger a qualidade de
vida da nossa comunidade.

ENVOLVA-SE
Quando o assunto é segurança pública, os números comprovam que essa é uma prioridade! Quanto mais pessoas
participarem do Programa de Segurança Pública de MetroWest, mais protegida nossa comunidade estará.
• Conecte-se! Siga e curta a página do MetroWest no Facebook, www.facebook.com/MetroWestMasterAssociation,
para saber sobre os últimos acontecimentos.
• Saiba mais! Acesse o site www.MetroWestCommunity.com para uma explicação mais
detalhada do Programa de Segurança Pública da MWMA/CIS e da metodologia CCBPI da CIS.
• Faça trabalho voluntário! Torne-se membro da Community Action Safety Team (CAST)
e seja uma parte especial de nossa estratégia de segurança pública.

DICAS SIMPLES PARA TER UMA COMUNIDADE MAIS SEGURA
• Denuncie! Seus olhos e ouvidos são um valor agregado da nossa estratégia
de segurança pública. “Se desconﬁar de alguma coisa, diga alguma coisa.”
• Envolva-se! Conheça seus vizinhos. Se você cuidar deles, é bem provável
que eles também cuidem de você.
• Seja cuidadoso! Casas e carros não trancados e garagens abertas são um
convite a criminosos oportunistas. Bicicletas e itens de valor deixados nos
jardins podem desaparecer.
• Pense antes! NÃO confronte nem persiga pessoas suspeitas ou que
estejam se envolvendo em atividade criminal. Ligue para 911 ou comunique
o fato ao Departamento de Polícia de Orlando.

SEGURANÇA PÚBLICA DE METROWEST
O “PÚBLICO” em si é um
componente-chave para a segurança
pública! Ligue para (407) 473-2120 e
informe o que você viu ou sabe.

RECOMPENSAS POR INFORMAÇÕES
(DISQUE DENÚNCIA)
Se você deseja permanecer anônimo,
ligue para (407) 217-TIPS
ou (407) 217-8477.

RECURSOS ÚTEIS
Emergências
(Departamento de Polícia de Orlando)
OPD (não emergência)
Delegacia do Condado de Orange
Recompensas por Informações
(Disque Denúncia)

911
321-235-5300
407-836-4357

800-423-8477
(800-423-TIPS)
Escritório da MWMA
407-601-5995
Controle de Animais
407-836-3111
Controle de Produtos Tóxicos
800-222-1222
Programa de Violência Doméstica 407-886-2856
Linha Direta de Abuso de Menores 800-962-2873

