
TERMO DE COMPROMISSO PARA ADESÃO À 

REDE DE COMERCIANTES PROTEGIDOS DE LAVRAS/MG 

 

 Como integrante da REDE DE COMERCIANTES PROTEGIDOS da cidade de 

LAVRAS/MG, depois de preenchida, assinada e entregue minha ficha de cadastro me 

comprometo a cumprir com as recomendações passadas pela POLÍCIA MILITAR E 

ACIL/CDL, bem como as orientações abaixo descritas no que se refere à divulgação 

de fatos e imagens, bem como integração através do aplicativo de mensagens 

instantâneas (Whatsapp ou outro definido) e do grupo de email, sendo de minha total 

responsabilidade a divulgação infundada de fatos e a publicação de ideias.  

 No que se refere à utilização do aplicativo de mensagens instantâneas 

(Whatsapp ou similar) fico desde já ciente e alertado que o descumprimento das 

regras abaixo,  acarretará minha EXCLUSÃO PARCIAL da rede, ou seja, a eliminação 

de meu número de contato do aplicativo de mensagens instantâneas, mas ainda 

permanecendo na rede através de outros meios de contato, devendo participar 

ativamente das reuniões bimestrais da rede, em regra, na última semana de cada mês 

e, excepcionalmente, quando for convocada pela ACIL, CDL ou PMMG: 

1. Ser maior de 18 (dezoito) anos; 

2. O uso do aplicativo de mensagens instantâneas deverá ser estritamente 
para fins relevantes DE INTERESSE COMUM aos integrantes e que tenham a 
ver com a Segurança Pública; 

3. Não deverão ser postadas mensagens de natureza pessoal, de cunho 
político ou religioso e que não tenham a ver com a Segurança Pública no 
comércio local (Lavras e região); 

4. Fatos de CUNHO PARTICULAR deverão ser postados de forma 
individualizada entre os integrantes e NÃO NO GRUPO; 

5. Comentários infundados de "ouvi dizer", notícias não apuradas e 
confirmadas, fofocas, desabafos, queixas, NÃO DEVERÃO SER POSTADOS 
NO GRUPO ATÉ QUE SEJAM CONFIRMADOS ATRAVÉS DE FONTE 
CONFIÁVEL E FIDEDIGNA, em regra, a PMMG; 

6. Palavras de incentivo, motivação, agradecimentos, cumprimentos diversos 
SÃO PERMITIDOS, devendo haver sempre o bom senso a fim de não 
sobrecarregar a rede; 

7. Fotografias/imagens de crianças e adolescentes, bem como de infratores e 
suspeitos de crimes, caso sejam postadas no grupo deverão ser restritas a ele, 
não podendo o integrante divulgá-las através do email ou por meio de 



aplicativos de mensagens instantâneas a outras pessoas que nada tem a ver 
com a Rede de Comerciantes Protegidos, sendo de inteira responsabilidade, 
penal e cível, a replicação indevida; 

8. Nos casos de suspeição de pessoas e veículos deverão ser envidados 
esforços no sentido de que sejam enviadas a maior quantidade possível de 
informações, bem como fotos, concomitantemente com o acionamento da PM 
através do telefone 190; 

10. A exclusão parcial do integrante da RCP no grupo do aplicativo de 
mensagens instantâneas nos casos de descumprimento ocorrerá mediante a 
análise de representantes do grupo/rede e da PMMG) e será de forma 
irrevogável e definitiva. 

11. Deverá ser indicado na ficha de adesão, o número de contato para o 
aplicativo Whatsapp somente do proprietário e 01 (um) funcionário de cada 
estabelecimento comercial participante da RCP. Demais funcionários poderão 
participar normalmente das reuniões bimestrais; 

12. Cada contato (número pessoal de telefone) a ser inserido na rede através 
do aplicativo “Whatsapp” deverá manter sua foto atualizada no aplicativo; 

13. Todo estabelecimento participante da rede deverá adquirir a devida placa 
de identificação da RCP, bem como mantê-la afixada em local visível, do lado 
externo do estabelecimento. 

14. Participar ativamente das reuniões ordinárias ou extraordinárias; 

15. Manter a harmonia e cordialidade entre os integrantes do grupo, não 
devendo haver mensagens que denigram a imagem ou a honra dos respectivos 
integrantes, autoridades constituídas e outras. 

 
A utilização de tal ferramenta é de extrema importância, pois as informações 
nela transmitidas são imediatas, facilitando o conhecimento rápido por parte de 
todos nós, PMMG e COMERCIANTE. 

 

  

 


