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SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL
Hoje no Brasil temos um problema de segurança. 

É comum no Brasil, que crimes não sejam resolvidos, o que leva a impunidade e a criminosos repetentes,

uma vez que quebrar as leis não causam tantos transtornos para eles.

O estado dentro do país que melhor soluciona crimes de homicídio, soluciona apenas 6%. 

Destaco que esse crime é gravíssimo, uma vez que vidas são irrecuperáveis. 

Isto é, no melhor dos estados, a cada 100 homicídios, 94 ficam sem solução com o criminoso a solta.



SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL
Em 2017 o número de roubos de celulares estava tão alto no Brasil que o Supremo Tribunal Federal do Brasil

decidiu que crimes de roubo de celular deveriam ser declarados como insignificantes e desconsiderados

como crimes se o aparelho custasse menos de 500 reais. E dane-se o cidadão tapeado que pagou pela

segurança pública.

 

Nos últimos anos o número de homicídios no Brasil teve sua média por volta de 60000 mortes anuais, mesmo

sob a promessa governamental de proibir o porte de arma de fogo aos cidadãos, com o argumento de que as

mortes violentas diminuiriam. 

A conclusão é óbvia: 

 

A SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL ESTÁ FALIDA
 

 



SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL
Quando se contrata um serviço de segurança, como um seguro, por exemplo, assina-se um contrato.

Este contrato costuma atestar que: o prestador do serviço de segurança garantirá que você não sofra

violência, e que te indenizará caso isso ocorra, desde que você pague o valor combinado. 

E de fato, quando você faz um seguro, e é assaltado, por exemplo. Você é indenizado pelo serviço que

contratou se isto estiver previsto em contrato.

 

Porém, quando se trata da segurança pública. Você pode no máximo registrar que sofreu violência e se quiser

ser indenizado, será sempre mediante disputa num tribunal do próprio governo. 

 

Seria semelhante a processar a empresa de seguros, e por a moça do RH da seguradora para arbitrar se a

empresa te deve ou não alguma coisa.

 

No fim estamos, sem segurança desde o principio.

Porém pagando como se a tivéssemos.

 

 



SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL
O idealizador do Purple Alert, Dominiqui Alves foi vítima de um assalto em dezembro de 2018. 

Dominiqui andava pela rua conversando com uma amiga pelo Whatsapp após uma longa noite de trabalho

como garçom, quando dois homens negros em uma moto com roupas pretas se aproximaram dele e exigiram

o telefone. Os homens se manteram mirando uma arma para o tórax de Dominiqui mesmo após o mesmo

entregar o aparelho. Dominiqui revela que pensou que iria morrer ali, tão ao acaso.

 

Alguns dos conhecidos de Dominiqui disseram que a culpa era dele por 'dar mole' e andar tarde com celular

na mão?

 

Será mesmo que as vítimas são as culpadas pelos crimes?

 

Será que isso não é semelhante a dizer que uma moça de roupa curta que anda

pela rua merece sofrer violência sexual?

 

 

?



SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL
De fato é a mesma coisa. Porém ao entender isso podemos finalmente entender que a culpa de assaltos, não é

a vítima, assim como a culpa de violência sexual também não é.

 

Assistir noticiários nos leva a pensar que o mundo está repleto de bandidos. Mas o fato é que nem 1% da

população é sequer capaz de cometer crimes violentos.

Ou seja, num país como o nosso, pelo menos 198.000.000 de pessoas, são pessoas incapazes de uma

atrocidade, assim como você.

 

O Purple Alert é feito para pessoas comuns, como eu e você. 

Não temos nada a temer, pois somos uma avassaladora maioria.

 

 

 

 

 

 

PARA QUE O PURPLE ALERT FUNCIONE, NÃO PRECISAMOS SER PERFEITOS
SÓ PRECISAMOS NUNCA TOLERAR O MAL E A INJUSTIÇA



SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL
O Purple Alert é criado para todos os que têm alguma esperança

em um mundo mais seguro e livre. Também para todos os que hoje

se sentem inseguros ao andar pelas ruas, ou até mesmo por estar em casa.

Você não está sozinho. Nós somos maioria. Podemos nos organizar e se pensarmos 

melhor a respeito de como reagir a situações difíceis podemos ajudar uns aos outros.

 

Além da melhor segurança, possuímos o sincero objetivo de que todo o massivo

 aparelho existente de combate ao crime hoje, seja redirecionado aos crimes 

mais severos quando o Purple Alert conseguir resolver os crimes recorrentes 

por si mesmo.

 

Desejamos que crimes como sequestros de menores, abuso infantil, redes de 

pedofilia, tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, venda de mulheres, escravidão

entre outras coisas que todos fingem que não existem, sejam priorizados pelo robusto

aparelho existente de combate ao crime.



COMO NASCEU A INICIATIVA?
Esta ideia foi concebida por Dominiqui Alves enquanto assistia um vídeo de

Raphael Lima no Youtube. Era um vídeo para o documentário "Brasil Paralelo". No

vídeo, Raphael afirmava que no futuro, olharíamos para o mundo de hoje e

pensaríamos como teríamos nos adaptado a soluções tão ruins, se comparada a

era futura.

 

 

Neste momento, Dominiqui pausou o vídeo, e começou a levar a sério a

possibilidade do mundo estar repleto de soluções ruins e focou em tentar

solucionar as 'soluções' dadas pelo estado de bem estar, por julgá-las péssimas

de modo geral.

 



Naquela manhã, Dominiqui teve o que foi o princípio da idéia. E não conseguiu

dormir à noite sem antes rabiscar com detalhes cada tela do aplicativo.

 

 

 A idéia foi constantemente influenciada na leitura de "Vigiar e Punir(Michel

Foucault) que Dominiqui havia feito no ano anterior. 

O livro abordava o conceito de panótico, como um ambiente limitado de

ostensiva vigilância. Todas as pessoas inseridas no panótico eram vigiadas de tal

forma no ambiente, que mesmo sem um observador visível, as ações dos

encarcerados eram constrangidas, por imaginar que deveria haver algum

espectador em algum lugar. 

 

 

 

 

COMO NASCEU A INICIATIVA?



COMO NASCEU A INICIATIVA?
A narrativa de Foucault se abre com uma série de comprovações que há

panóticos por toda parte além das prisões. Nas escolas, hospitais, indústrias entre

outros setores, há a sensação que qualquer mal comportamento é capaz de gerar

um relatório ruim a nosso respeito. 

 

 

Isso influenciou bastante na condução de como essa ideia foi desenvolvida.

Tanto pelo insight de que "qualquer lugar onde há pessoas pode ser um local de

denúncia", quanto pela loucura que é levar isto às últimas instâncias, como a

criação de uma espécie de estado policial onisciente (isto é o que menos

queremos aqui, então fizemos o possível para que tal desdobramento fosse

inexequível).

 

 

 



COMO FUNCIONA O 
PURPLE ALERT

 

Existem hoje na sociedade, serviços de bombeiros, polícia

militar, ambulâncias, roboques de automóveis, entre outros

serviços emergenciais. 

Logo existem serviços a se acionarem conforme emergências

acontecem, porém uma maioria deles possuem protocolos

burocráticos a serem cumpridos, o que pode levar a geração de

vítimas quando tempo não é um capricho possível. 

 

O Purple Alert visa pular as etapas burocráticas e procurar ajuda

ao redor da pessoa, ou seja: .

DIMINUIR EXPRESSIVAMENTE O TEMPO ENTRE O PEDIDO DE SOCORRO E O SOCORRO EM  SI

 



COMO FUNCIONA O PURPLE ALERT
 

DIMINUIR EXPRESSIVAMENTE O TEMPO ENTRE O PEDIDO DE SOCORRO E O SOCORRO EM  SI

 

Para ficar mais fácil de entender vou usar o exemplo de que: Ana

tem uma filha que desmaiou em casa subitamente

Ana abre o App, e

clica na opção de

emitir o alerta 

Ana diz a causa

do alerta enviado

a todos.

Ana complementa

o pedido de ajuda

com informações
1 2 3

Nesta tela há vários botões de 'não

emissão', para que a pessoa tenha

que se provar consciente de emitir. 

O alerta de que Ana precisa de ajuda

já está enviado.  Porém ela consegue

adicionar detalhes.

É póssível para Ana se tranquilizar

vendo a quantidade de pessoas está

vindo a seu socorro.



COMO FUNCIONA O PURPLE ALERT
 

DIMINUIR EXPRESSIVAMENTE O TEMPO ENTRE O PEDIDO DE SOCORRO E O SOCORRO EM  SI

 

Agora entenda o que os vizinhos de Ana vêem

O celular toca como

uma chamada e esta

tela aparece.

Uma localização é vista

com o número de heróis

que estão a caminho.

Dias após levaram a

filha de Ana ao hospital

é recolhido feedback.1 2 3

O vizinho pode decidir 

 ajudar Ana ou ignorar. 

Ao chegar no local, pode-se tentar

ajudar e então avaliar status da

emergência para os demais.

Na hora H, é difícil emitir opiniões

racionais devido às fortes emoções.

O feedback é colhido depois.



COMO FUNCIONA O 
PURPLE ALERT

 
O Purple Alert, foi  criado levando em conta os detalhes.

 

Adicionando mídias é possível precaver os heróis a caminho do

que irão encontrar. 

Dependendo da mídia, como um áudio ou vídeo. É possível ter

noção de quão intensa está a situação. 

 

Ao mesmo tempo, por também ser possível enviar apenas texto,

situações de perigo que requerem silêncio - como por exemplo

um invasor em sua residência - também podem ser devidamente

notificadas aos vizinhos.

 

 

NÃO QUEREMOS JUSTICEIROS,
QUEREMOS CONSTRANGEDORES.

.
SUA SIMPLES PRESENÇA PODE FAZER ALGUÉM
DESISTIR DE COMETER UM CRIME VIOLENTO!



QUERO COPIAR
VOCÊS

Alguns esclarecimentos a respeito de como

lidamos com direitos autorais.

“Humm... Interessante, quero

copiar, ninguém vai saber” - 
Temos a data de aquisição do domínio e

normalmente isso conta como prova da

concepção da idéia.

“Eu posso fazer diferente e melhor!" 
Encorajamos que faça. Para nós, quanto   mais

propostas de como melhorar e descentralizar a

segurança, melhor. Todo o Purple Alert é

baseado nisto.

“Mas eu quero muito copiar!" 
Tudo bem amigo. Apenas cite-nos como

fonte. Toda equipe trabalhar aqui com muito

orgulho de fazer parte desta história

revolucionária. Não nos tapeie.

control + c



QUERO COPIAR
VOCÊS

Alguns esclarecimentos a respeito de como

lidamos com direitos autorais.

“Mas eu conseguiria fazer mais

rápido” - 
Estamos em velocidade máxima e seu apoio

seria um acelerador. Seja em recursos

financeiros ou não. Ajude a gente!

“Tive a brilhante ideia de pedir

ajuda a um orgão público para criar

um 'Purple Alert' do povo  " 
O governo arranca trilhões de reais anuais do

povo brasileiro. Todos os governos fazem isso.

Se fosse do interesse do governo criar um país

seguro, isso provavelmente já estaria pronto

considerando os recursos disponíveis. Porém

é evidente que o governo depende da

insegurança para ser considerado 'útil'. Então,

por favor, considere inteligente dar meios para

o governo espionar ainda mais o povo.

control + c



CONCLUINDO
O Purple Alert busca melhorar a cooperação e comunicação existente entre humanos em casos de emergência.

Unindo o que possuímos de mais comum em comunicação e geolocalização. 

 

Juntos, apenas cooperando, podemos criar um mundo mais seguro e com bem menos violência.

 

E lembre-se:

DESCONFIE DE QUALQUER IDEIA SEMELHANTE A ESTA VINDA DO GOVERNO OU
DE EMPRESAS QUE TOMAM EMPRÉSTIMOS EM BANCOS DO GOVERNO.

 
CRIE SENSO DE SEMPRE DESCONFIAR DE QUALQUER IDEIA QUE DÁ AINDA

MAIS PODER AO GOVERNO. 



Esteja sempre

informado

contato@purplealert.com.br

Se precisar falar conosco...

@purplealertoficial

www.purplealert.com.br

@purplealertoficial

https://www.facebook.com/purplealertOFICIAL
https://www.instagram.com/purplealertoficial/
https://purplealert.com.br/
http://purplealert.com.br/
https://www.instagram.com/purplealertoficial/
https://purplealert.com.br/
https://www.facebook.com/purplealertOFICIAL


Estamos em fase de doações
Aceitamos doações de qualquer valor. 

Doações acima de 200 reais, são citadas e agradecidas em nosso site,mídias sociais e
em futuros vídeos em canais de apoiadores. 

FIM

Clique para ir para nossa

aba de doações

https://purplealert.com.br/fortaleca-essa-ideia/
https://purplealert.com.br/fortaleca-essa-ideia/

