


Mais 
Segurança Rural
Tão importante quanto produzir bem é cuidar da segurança da 
propriedade, dos seus colaboradores e da sua família.

A Socicana está realizando uma campanha sobre Segurança Ru-
ral e, entre as ações, está o diálogo com autoridades para maior 
atenção a este tema. Nossa Diretoria tem participado de diversas 
reuniões com representantes do Governo do Estado. 

Outro ponto importante da campanha são as orientações, pois 
cada um deve  aumentar a vigilância na propriedade e vizinhança. 
Esta cartilha traz informações práticas para o seu dia a dia. 

Este conteúdo é uma produção da Socicana com contribuição da Polícia Militar.
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• Câmeras devem funcionar com equipamento de gravação e não 
substituem as demais medidas de segurança. 

• Alarmes devem acionar também os vizinhos, e a Polícia Militar 
deve ser chamada. 

• A manutenção deve ser constante. 

• Instale sensores de presença com refletores luminosos conjuga-
dos com o alarme em pontos como galpões de máquinas, depósi-
tos, entre outros.

Dispositivos 
de segurança01
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Estrutura da 
propriedade rural

• A porteira ou portão de entrada deve ter tranca e cadeado, refor-
ço, pintura em cores claras e a sinalização: “Propriedade particular”. 
Use cadeados do tipo tetra, de marcas de confiança, e troque-os 
anualmente.

• Mantenha cercas e grades em bom estado, observando que os 
mourões devem ser resistentes (de preferência de concreto) e 
com altura que dificulte a invasão. Muro maciço para proteção 
externa da propriedade é desaconselhado.

• Cercas vivas, acúmulo de galhos ou objetos facilitam a ação de 
criminosos, pois podem servir de esconderijo. 

• Nas entradas ou porteiras, não coloque nome do proprietário ou 
sobrenome da família. 
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A casa
• Tanto a casa do proprietário como a do administrador devem 
permitir uma boa visibilidade da propriedade. 

• Evite árvores e arbustos muito próximos à casa, pois podem ser 
usados como esconderijo ou facilitar o acesso de criminosos. 

• É importante construir um cercado em torno da residência. 

• Se possível, instale alarme ou circuito fechado de câmeras.
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• Observe como é a visão no entorno da propriedade. 

• Verifique se existe acúmulo de entulho nas imediações, se o 
recolhimento de lixo é regular e se as estradas rurais estão em boas 
condições. 

• Áreas com lixo acumulado ou aparência de abandono são atrati-
vos para a ação de pessoas mal intencionadas.

Proximidades 
da propriedade 04
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• Instale luz ao redor da casa, na área da porteira e verifique se a 
visibilidade é boa também à distância. Dê preferência por luzes com 
sensor. 

• Alguns sistemas de iluminação, sujeitos a vandalismo, devem estar 
protegidos com grades ou telas metálicas. 

• Instale luz de emergência para casos de falta ou queda de energia. 

• Use timer para manter uma luz interna da casa acesa, quando não 
houver ninguém à noite. 

Iluminação05
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• Controle a entrada e a saída de colaboradores e visitantes. Quanto 
menor o número de acessos, como porteiras, mais seguro será o 
local. 

• Fique atento a pessoas que usam desculpas para entrar na pro-
priedade, por exemplo, que digam estar procurando por conheci-
dos. 

• Desconfie de vendedores “bem intencionados”, com “ofertas 
imperdíveis” ou com supostos veículos de empresas conhecidas. 

• Informe imediatamente à Polícia Militar qualquer atitude suspeita 
nas proximidades da propriedade e compartilhe com sua rede de 
vizinhança solidária.

Quem entra em 
sua propriedade?06
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• Ao contratar colaboradores, tenha atenção à documentação e 
referências. Mantenha o cadastro dos funcionários atualizado com 
fotos digitais (pode ser de seu celular), cópias dos documentos, 
nomes do cônjuge, filhos e pais. 

• Use o aplicativo Sinesp Cidadão (Sistema Nacional de Segurança 
Pública), que permite  consulta da situação de veículos, identifica-
ção de pessoas com mandado de prisão não cumprido e pessoas 
desaparecidas. 

• Antes de contratar terceiros, procure por indicações de 
profissionais, vizinhos e órgãos cadastrados de indicação de 
trabalhadores.

• Se for contratar empresa de vigilância, busque assessoramento 
jurídico. 

Colaboradores 
e terceiros 07
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• Faça reuniões com os vizinhos e mantenha os telefones atualiza-
dos para um avisar o outro em caso de qualquer acontecimento 
fora do normal. Os vizinhos são uma grande força para frustrar 
ações de criminosos.

• Monte uma rede de contatos por celular, WhatsApp, etc.

• Estabeleça ações de proteção como sinais com lanternas, atenção 
a alarmes disparados, entre outros.

Vizinhos 
como aliados 08
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• Mantenha formas de contato rápido nas casas e telefones de 
emergência como o 190 da Polícia Militar.

• Converse com os colaboradores, para que não forneçam infor-
mações a estranhos sobre a rotina da propriedade, acessos ou bens 
guardados no local. 

• Ao chegar e sair da propriedade, prefira estar acompanhado, prin-
cipalmente à noite, e mantenha os colaboradores informados.

• Guarde chaves em local seguro, tenha cópias e, em caso de perda 
de alguma chave, substitua o segredo da fechadura.

• Ao acionar a Polícia, tenha em mãos a posição georreferenciada 
de sua propriedade.  Esta informação ajudará os policiais a chega-
rem mais rápido ao local.

Ações 
de rotina 09
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• Cães devem ser adestrados para não aceitar comida de estranhos. 
Muito importante respeitar as condições para o bem-estar animal, 
incluindo abrigo adequado que permita boa visibilidade da área.

• Gansos e galinhas-d’angola são animais que fazem muito barulho 
com a presença de estanhos. Avalie a possibilidade de tê-los na 
propriedade. 

Animais 
de guarda 10
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• Maquinários, automóveis e defensivos devem ser guardados em 
locais fechados com portas ou portões resistentes, cadeados ou 
travas de boa qualidade. 

• É recomendado usar alarmes, câmeras de monitoramento e ras-
treadores nos veículos. 

• Controle o estoque de produtos.

• Não informe a ninguém o que possui na propriedade.

• Não adquira máquinas ou produtos sem nota fiscal ou com proce-
dência duvidosa.

Objetos e 
produtos de valor11

13



• Os locais de criação de animais devem estar próximos à casa e 
longe de estradas e entradas da propriedade. Isso dificulta o roubo. 

• Marque devidamente o seu rebanho.

• Mantenha vigilância noturna e coloque cadeados nas porteiras.

• Não adquira animais de procedência duvidosa, sem nota, ou abai-
xo do valor de mercado (receptação de produto de crime).

Rebanhos12
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• Evite manter dinheiro na propriedade. 

• Prefira usar cartões de débito/crédito e pagar os colaboradores 
por depósito bancário.

• Caso receba dinheiro em espécie, faça o depósito imediato. 

• Nunca comente sobre grandes compras ou vendas (gado, terras, 
grãos, maquinário, etc.). 

Dinheiro13
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Converse com a equipe da Socicana 
para mais informações. 

(16) 3251-9270.

Acesse também nosso site e redes sociais: 
www.socicana.com.br

Em caso de situação suspeita ou para emergências, 
ligue para a Polícita Militar
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