
 

																											

 
 
Prezado (a) Morador e Associado (a): 
 
A Associação de Proprietários e Moradores de Jurerê Internacional – AJIN vem 
através desta, manifestar satisfação em oferecer seus SERVIÇOS DE 
SEGURANÇA. 
 
A partir da data de adesão, a AJIN disponibiliza os seguintes serviços ao 
associado: 
 

• Central de Monitoramento eletrônico constante (24horas) através de 71 
câmeras instaladas nas vias públicas de Jurerê Internacional (em 
processo de ampliação); 

• Vigilância patrimonial, com registro de datas e horários das rondas; 
• Apoio operacional para atendimento ao associado e interação com as 

Polícias Militar, Civil, Federal e Guarda Municipal para resolução de 
ocorrências; 

• Escolta VIP – o associado solicita acompanhamento de sua chegada em 
frente a sua residência; 

• Em caso de suspeitos, solicitação de abordagem policial através da Central 
de Monitoramento; 

• Pronto atendimento – 3 a 5 minutos dentro do residencial - através dos 
números: (48) 32664300 ou (48) 991145818 (Central de Monitoramento); 

• Pesquisa de imagens e montagem de relatório para encaminhamentos à 
Central de Investigação da Polícia Civil – Militar e Federal; 

• Acompanhamento de associados (em caso de necessidade) para registro 
de Boletim de Ocorrências; 

• Encaminhamento de processos administrativos e judiciais para solução de 
conflitos (exemplo: ocorrências de perturbação do sossego alheio); 

• Orientações para adoção de medidas preventivas de segurança;  
• Apoio ao associado em casos de emergência para contatos com as equipes 

médicas através da Central de Monitoramento 24horas; 
• Relatório Mensal de Ocorrências, em formato de tabela e gráficos com 

Tipos de Ocorrências – Ações Preventivas – Período de Ocorrência – 
Providências e número de incidências por Ruas e Avenidas; 
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• Aplicativo – AJINApp – para solicitações e registro de informações;  
• Relação sólida e positiva com os Órgãos Públicos de segurança na gestão 

da segurança, com garantia de sigilo de dados / imagens e informações.    
 
Em caso de viagens, o associado poderá solicitar ainda: 

• Intensificação de vigilância (necessário comunicar o período de 
ausência). 

• Recolhimento de correspondências; 
• Contato com pessoa responsável (fornecido pelo associado) em caso de 

ocorrência e suspeita durante sua ausência; 
 
Lembramos que é uma Segurança Preventiva e toda a participação do 
associado é muito importante para melhorarmos nossos serviços! 
 
Reiteramos que as contribuições também custeiam toda a manutenção das 
câmeras e da rede de fibra óptica – Projeto Olhar Digital – e que o principal 
objetivo da AJIN continua sendo a permanente melhoria nos serviços de 
segurança e manutenção para maior qualidade de vida a você e sua família.  
 
Atenciosamente, 

 

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E MORADORES DE JURERÊ 
INTERNACIONAL – AJIN 

 

 

	


