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Prezado Proprietário / Gerente de Negócios do Condado de Monmouth, 
 
Gostaríamos de convidá-lo a participar de nosso programa Safe Place. O programa Safe Place é 
uma colaboração ativa entre o departamento de polícia local, empresas, organizações sociais e 
escolas, projetado para ajudar a tornar as comunidades um lugar mais seguro para se viver.  No 
momento, estamos testando essa nova iniciativa em Asbury Park, Long Branch e Red Bank e, em 
breve, levaremos o programa para todo o condado. 
 
Os participantes do Safe Place exibirão um decalque designando seu estabelecimento como um 
“espaço seguro” para qualquer indivíduo entrar e ligar para as autoridades caso se sinta inseguro.  
Esta iniciativa começou em Seattle, Washington, como um esforço para reduzir os incidentes de 
preconceito contra LGBTQ + e crimes de ódio.  Nosso programa de espaço seguro do condado 
de Monmouth foi projetado para ajudar todas as vítimas de crimes de ódio ou incidentes 
preconceituosos que incluem, mas não estão limitados a raça, cor, religião, gênero, deficiência, 
orientação sexual, expressão ou identidade de gênero, nacionalidade ou etnia. Qualquer pessoa 
que vir o logotipo do Safe Place saberá que o estabelecimento que exibe o decalque fornecerá um 
espaço seguro para alguém ligar para o 911 para obter assistência caso se sinta inseguro. 
 
O Gabinete do Promotor do Condado de Monmouth está comprometido com a segurança de todos 
os residentes e visitantes do Condado de Monmouth, para estarem livre de incidentes 
tendenciosos e crimes de ódio.  O programa Safe Place envia uma mensagem às vítimas de 
preconceito e crimes de ódio de que elas serão tratadas com cuidado, dignidade e respeito por 
parte dos estabelecimentos em que entram, bem como dos policiais que respondem para 
investigar. O programa Safe Place está atualmente em quase 300 municípios nos Estados Unidos, 
no Canadá e na Europa.  As empresas que aderiram ao Programa Safe Place incluem Starbucks, 
Bank of America, Wells Fargo, Chase, lojas do T-Mobile e pizza MOD, para citar apenas alguns. 
 
Quais são minhas responsabilidades para ingressar? 
 
A inscrição no Safe Place é GRATUITA!  O custo para o seu negócio é zero. 
 
Embora este seja um conceito voluntário, há responsabilidades para se tornar um membro do nosso 
programa Safe Place e exibir nosso decalque. Essa responsabilidade é simples, exigindo que você 
treine/eduque sua equipe para fazer duas coisas: 
 
1. Se uma vítima de qualquer crime entrar em suas instalações, ligue para o número 911 
imediatamente. 
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2. Permita que a vítima permaneça em suas instalações até a chegada da polícia. 
 
Se a vítima sair antes da chegada da polícia, ligue de volta para o número 911 e forneça uma 
descrição física da vítima e/ou do(s) suspeito(s), a direção da viagem e quaisquer ferimentos que 
você possa ter observado. Como em qualquer situação de emergência, sua equipe deve ter o devido 
cuidado e cautela ao fornecer às vítimas de um incidente de preconceito ou crime abrigo seguro, 
ao mesmo tempo em que deve estar atenta à segurança de seus clientes, colegas de trabalho e ao 
cumprimento das políticas organizacionais existentes.  
 
Como posso me tornar um participante do MCPO SAFE PLACE? 
Basta entrar em contato com o departamento de polícia local ou com o Gabinete do Promotor do 
condado de Monmouth em SafePlace@mcponj.org.  Você será contatado por um policial ou 
detetive para falar mais sobre o programa e sua participação.  
 
Onde coloco o decalque MCPO Safe Place? 
O decalque de 4 x 6 polegadas deve ser colocado na entrada pública principal, a 3-5 pés do solo 
e facilmente visível para qualquer pessoa que passe por sua instalação.   
 
Para mais informações: 
Entre em contato com o departamento de polícia local ou envie-nos uma pergunta para 

SafePlace@mcponj.org .   
 
 
  
      Sinceramente, 
 
 
 
      LORI LINSKEY  
      PROMOTORA DE ATUAÇÃO  

DO CONDADO DO MONMOUTH 
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