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Elimar(esq) conduz a iniciativa em nome da Paróquia

Uma iniciativa do Conselho de Pastoral da Paróquia Santo Antônio do Partenon está
mobilizando o bairro na área da Segurança Pública. No dia 26 de agosto, lideranças da
paróquia, escolas, empresas e entidades realizaram o primeiro encontro para tratar da questão
da segurança com o Comando da 1ª. Companhia do 19º. Batalhão da Brigada Militar. O
encontro foi realizado no salão de evento da Igreja com a presença, inclusive, da 23ª.
Delegacia da Polícia Civil, que está se integrando na parceria.

“O trabalho teve como ponto de partida o diálogo com as forças de segurança, explica o
Presidente do Conselho Paroquial, Elimar Janz. A primeira medida já foi anunciada. A Brigada
Militar fará a ampliação do policiamento ostensivo no bairro. “Também ficou acordado que as
instituições da comunidade irão colaborar com as forças de segurança no desenvolvimento de
uma campanha de conscientização, para que as pessoas façam o registro de ocorrências e
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comuniquem sobre os atos de violência que acontecem na região”.

Janz afirmou que um dos aspectos positivos da iniciativa é a integração das escolas.
“Os colégios ficarão atentos para comunicar à polícia sobre qualquer caso suspeito de
violência, oferta de droga e tentativa de aliciamento, que ocorrer nas imediações das escolas”.

Um dos itens importantes acordados é que o grupo irá se reunir todos os meses da
primeira segunda-feira, às 16h, para tratar das ações de segurança no bairro. A reunião será
sempre no salão da Igreja Santo Antônio. Elimar salienta que este é o conceito de policiamento
comunitário que está sendo implantado na prática no bairro Santo Antônio.

Para qualquer comunicação com as forças de segurança, os contatos são os seguintes:

Brigada Militar – e-mail: 19bmp.1cia@brigadamilitar.rs.gov.br

Fone: (51) 3318 1950

Polícia Civil – e-mail: 23dp@pc.rs.gov.br

Fone (51) 3384 7506 / 3315 3799
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