
Como Consolidar um Projeto de Vizinho Solidário

Objetivo 

Criar o sentimento de participação voluntária e solidária, alterando nosso papel de “vítimas” para

“agentes de nossa própria segurança” com cuidados e ações pró ativas, que resultem na redução

do índice de criminalidade, dificultando e coibindo ações criminosas. 

Estratégia Sugerida 

Definir vários GRUPOS de residências circunvizinhas, sendo que uma residência poderá pertencer

a um ou mais grupos, formando assim uma REDE DE VIGILÂNCIA COMUNITÁRIA. 

Regra Básica 

A atuação integrada dos moradores deve  se processar  de forma mútua,  comprometida e  com

ações sistematizadas. 

Ações para formação dos GRUPOS e da REDE 

• Marcar a primeira reunião com os moradores interessados; 

• Indicação dos Líderes de Rua; 

• Definição das residências integrantes de cada GRUPO; 

•  Fixar  em  local  visível  próximo  a  sua  residência  uma  ou  mais  placas  já  instituídas  pela

comunidade; 

•  Conhecer os vizinhos de seu GRUPO, trocando informações sobre seus principais hábitos e de

sua família;  Exemplo:  Avisar  em caso de viagem ou ausência  prolongada nas residências em

função de períodos decorrentes de viagens de Natal, fim de ano e férias; Informar o período ou

telefone de algum parente ou amigo; 

• Compartilhar todas as formas de contato (telefones fixos, celulares, e-mails, redes sociais, etc.); 

•  Manter a relação dos telefones dos vizinhos atualizada e os números gravados em seu celular,

para uso em caso de emergência; 

•  Padronizar  os  sinais  sonoros.  Exemplo:  toques  no  controle  remoto  para  ligar  a  sirene.  A

quantidade de toques da sirene define um tipo de alerta.



• Em caso de disparo de alarme próximo a sua residência, identificar qual a casa, e imediatamente

entrar em contato com o proprietário quando este não estiver na casa. Principalmente se a casa for

somente de veraneio; 

•  Acionar  a  PM  nos  casos  de  pessoas  suspeitas  ou  possíveis  ações  de  marginais  em  sua

propriedade ou na propriedade de seu vizinho; 

•  Solicitar aos participantes, a convidarem, cada um, pelo menos mais três moradores da rua a

fazerem parte do projeto; 

• Incentivar a criação de novos GRUPOS da REDE e repassar as ações para as próximas; 

• Definir um Cronograma de reuniões para registro de eventuais ocorrências e efetuar estatística do

“antes e depois” da implantação do projeto; Exemplo: Avaliação dos resultados, falhas, dúvidas e

outros procedimentos alternativos; 

• Sensibilizar os moradores a adotarem um comportamento mais solidário confiando na ação da PM

e de comprometimento com cada vizinho pertencente ao seu GRUPO; 

• Promover uma simulação de emergência com a logística da Polícia Militar; 

• Participar das reuniões do CONSEG e de Associações de Moradores; 

•  Conversar  com  todos  os  membros  da  família,  inclusive  empregados,  sobre  medidas  de

segurança; 

•  Ampliar  o uso de monitoramento eletrônico e/ou outras medidas necessárias  para reforçar  a

segurança; 

•  Divulgação  para  a  mídia  em  geral  com  o  objetivo  de  maior  adesão  dos  moradores  de

comunidades próximas, ampliando a área de segurança; 

•  Pensar na possibilidade de instalar lâmpadas cujos interruptores possam ser ligados nas casas

vizinhas; 

•  Comunicar aos seus vizinhos ou ao Líder de sua Rua, pessoas ou carros estranhos circulando

muitas vezes no mesmo dia. Neste caso procurar fotografar identificando a placa do mesmo. 

Com esta padronização de procedimentos espera-se neutralizar os três principais requisitos que

possibilitam a ocorrência de um crime: 

1. Desejo e disponibilidade de tempo por parte do criminoso; 

2. Ausência da polícia no momento do delito; 

3. Oportunidade dada pela vítima. 
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