Mantenha-se informado(a)
Como uma das comunidades mais diversas de Massachusetts, Malden está entrando
proativamente em uma conversa nacional sobre o papel e as práticas dos policiais. Em junho de
2020, o prefeito Gary Christenson criou a iniciativa UniteMalden2020, que incluiu a assinatura
do “Reimagining Policing Pledge (Compromisso de reinvenção do policiamento)” da Fundação
Obama. A promessa pede às cidades que revejam as políticas de uso da força pela polícia,
envolvam a comunidade em conversas e relatem as descobertas.
O Departamento de Polícia de Malden (Malden Police Department, MPD) tem políticas para
estabelecer um padrão de conduta, definir expectativas, fornecer orientação e promover
responsabilidade. A política de Uso da Força é particularmente importante, pois dita como e
quando os oficiais devem considerar o desdobramento da força. A frase “uso da força” referese à gama de técnicas que os oficiais usam para garantir que os indivíduos cumpram seus
comandos e/ou para proteger a vida e a propriedade, até e incluindo a força letal. A Política de
Uso da Força do MPD pode ser encontrada aqui.
O Grupo Consultivo da Prefeitura para o Compromisso de Obama (Advisory Group for Obama’s
Pledge, AGOP) assumiu a tarefa de revisar a atual Política de Uso da Força do MPD. O grupo
redigiu mudanças recomendadas para a política e agora está reunindo contribuições da
comunidade sobre essas recomendações.

Envolva-se
Seu feedback sobre a Política de Uso da Força do MPD e a redação das alterações
recomendadas do AGOP são necessários para tornar a política mais justa, inclusiva e justa para
todos. Existem quatro maneiras de se envolver e compartilhar seus pensamentos, ideias,
sugestões e preocupações:






Preencha um breve formulário online (preferencial)
Participe de uma reunião da comunidade em 06/10/2021 6:30PM
Envie seus comentários para AGOP@cityofmalden.org
Envie seus comentários para AGOP, 215 Pleasant Street, Malden 02148

A opinião pública sobre a redação das recomendações permanecerá aberta até 07/15/2021. Se
você tiver dúvidas ou quiser solicitar uma cópia impressa da redação das recomendações, da
política de uso da força e do formulário de feedback, ligue para 781-397-7000, ramal 2005 ou
envie um e-mail para AGOP@cityofmalden.org.
Seu feedback será usado pelo AGOP para reavaliar e finalizar a redação das recomendações.
Embora as pessoas que enviarem comentários permanecerão anônimas, todos os comentários
enviados farão parte do registro público.

