CARTILHA RURAL

CAMPO MAIS SEGURO
SEGURANÇA RURAL

CAMPO MAIS SEGURO

MATO GROSSO DO SUL

PRONTA RESPOSTA

COM EQUIPES DE PATRULHAMENTO RURAL
O Programa Campo Mais Seguro baseia-se na proposta de envolver a

população do campo, por meio de um serviço de monitoramento coletivo:
a Rede de Vizinhos Protegidos.
O principal objetivo da Rede é aumentar a segurança de áreas acessadas por estrada de chão que não tenham sinal de celular e/ou iluminação,
prevenindo e combatendo crimes ocasionados por essas situações nas
propriedades rurais.
Como funciona o Projeto
Campo Mais Seguro?
1.

Visita à propriedade;

2.

Cadastramento de pessoas e objetos;

3.

Vistoria aos moldes da Prevenção Crimi-

nal pela Arquitetura do Ambiente (CPTED);
4.

Inclusão dos moradores das propriedades

visitadas nos grupos de mensagens (WhatsApp
ou Telegram), em comunicação direta com a
Polícia Militar;
5.

O proprietário pode então adquirir a placa

com certificação do Programa Rede de
Vizinhos Protegidos, contendo o endereço
georreferenciado da propriedade. Essa placa
será afixada em um local visível e estratégico na
propriedade para gerar um efeito preventivo;
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Todas essas medidas facilitam o deslocamento das equipes da Polícia Militar, dando mais eficiência ao serviço e segurança ao produtor rural de Mato
Grosso do Sul, restabelecendo a sensação de segurança e confiabilidade.
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DICAS
A

PARA

SEGURANÇA

NO

MELHORAR
DA

POPULAÇÃO

AMBIENTE

RURAL

Não são apenas as mudanças estruturais que são
importantes, mas, principalmente, a mudança no
comportamento das pessoas que
moram no ambiente rural.
Precisamos criar uma cultura de prevenção,
para que seja baseada em medidas simples
e que não demandam custos
na maioria dos casos.
Só assim teremos níveis muito melhores de
segurança e paz neste setor fundamental e de
extrema importância para a nossa
sociedade: o meio rural.
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DICAS DE
1

Instalar, se possível, sistemas eletrônicos de segurança,
tais como: portões eletrônicos, cercas elétricas, alarmes,
câmeras de vigilância e luzes em pontos estratégicos da
propriedade;

2

Utilizar sistemas de comunicações, tais como: telefone,
rádio.
OBS.: Deixe registrado os telefones úteis, da Polícia Militar,
Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, familiares e vizinhos, em
local de fácil acesso.

3

Manter animais de guarda, cachorros e gansos, que possam
anunciar a chegada de estranhos.
Atenção: Algumas raças de cães necessitam de adestramento
para atender as necessidades relativas a segurança.

4

Utilizar cadeados nas porteiras, portões de acesso à
propriedade, celeiro, galpão, grades, embarcador de
animais, trancas internas e janelas.
OBS.: Deixar apenas um responsável pelas chaves.

5

Se for vítima de roubo, não reagir. Procure manter a calma,
para tentar memorizar detalhes da ação dos criminosos,
como a fala, tatuagens, cicatrizes, vestimentas, entre outros.
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6
Ao perceber veículos e pessoas suspeitas, anotar o maior
número de dados, repassando a polícia e aos vizinhos.

7
evite deixar as luzes externas acesas ao sair.

8

9

Evite comentar com estranhos sobre a sua rotina de idas ao
banco, bem como, oriente seus funcionários para fazerem
o mesmo.

Procure não manter na propriedade objetos de valor ou
grande quantidade de dinheiro em espécie. Recorra aos
bancos para depósitos ou pagamentos.

10
Fique atento aos compradores ou vendedores estranhos e
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DICAS DE
11
a quantidade de animais, insumos agrícolas, sistemas
eletrônicos de segurança, acessos em geral.

12

13

14

Possuir um cadastro de todos os funcionários, fotos
digitalizadas, cópia de documentos e endereço residencial.
OBS.: É importante, antes de admitir um funcionário, checar
as referências dos últimos locais onde trabalhou.

Evite deixar chaves em locais que tragam risco à sua
segurança, tais como: troncos, pedras, tapete, vasos de

Caso tenha armas registradas na propriedade, mantenha
a documentação atualizada.
OBS.: Mantenha as armas de fogo em local seguro e realize
exercícios nos clubes de tiro.

15
bens no sistema de registro de implementos agrícolas
com numeração no próprio equipamento, isso facilita a
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16

Instalar nos maquinários agrícolas equipamentos de
mantê-los trancados num galpão próximo a casa. OBS.:
de seguro para os equipamentos

17

18

19

20

Guardar em local seguro as ferramentas de uso diário
como: facão, foice, pá, enxada, furadeira, esmirilhadeira,
serra marmore, parafusadeira, entre outros.

Evite armazenar grandes quantidades de defensivos
agrícolas em sua propriedade, se possível fracionar a
entrega.

Sempre registre a ocorrência no caso de ser vítima de
crimes em sua propriedade rural. As informações dos
boletins de ocorrência são utilizadas na produção de dados
estatísticos fundamentais para o planejamento das ações
de patrulhamento rural.

Se possível, tenha um celular devidamente carregado e
escondido.
OBS.: Que somente você e sua família saibam dele.
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O Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho
- SRCG, na pessoa de seu presidente, sr. Alessandro Coelho,
parabeniza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul,
sob a gestão do sr. Reinaldo Azambuja, pela criação e implementação do Programa Campo Mais Seguro.
Mais do que incentivar a produção agropecuária, faz-se
necessário zelar pela segurança de quem produz. A participação ativa dos produtores rurais é de fundamental importância para a consolidação do Programa, bem como para a
ampliação da tranquilidade no campo.

PROGRAMA CAMPO MAIS SEGURO.

Incentivo para crescer, segurança para produzir.
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Governador do Estado de Mato Grosso do Sul
REINALDO AZAMBUJA SILVA
Vice-Governador do Estado de Mato Grosso do Sul
MURILO ZAUITH
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
ANTONIO CARLOS VIDEIRA

Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul
CORONEL QOPM MARCOS PAULO GIMENEZ
Subcomandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul
CORONEL QOPM RENATO DOS ANJOS GARNES
Chefe do Estado-Maior-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul
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Coordenador de Policiamento Rural da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul
CORONEL QOPM GILBERTO GILMAR DE SANTANA

Cartilha Rural - Campo Mais Seguro - Equipe Técnica/Organizadora
Chefe da Assessoria de Comunicação Social da PMMS
Tenente-Coronel PM Guilherme Dantas Lopes
Subchefe da Assessoria de Comunicação Social da PMMS
Capitão QOPM Fabrícia Oliveira Wanderley Flores
Assistente Administrativo da Assessoria de Comunicação Social da PMMS
3º Sargento PM Caciane Francisca Schmidt
Cabo QPPM Daniel Elias de Oliveira Pinheiro
Sd QPPM Aline Carvalho Jeronymo
Assistente Administrativo da 3ª Seção Estado-Maior-Geral da PMMS
Subtenente QPPM Carlos Alberto Cáceres Cavalheiro
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