DICAS
DE SEGURANÇA
A solidariedade entre as pessoas
inibe a ação dos marginais.
SEGURANÇA
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A UFMS dispõe de um corpo de vigilantes
composto por servidores da Instituição, e postos de
vigilância terceirizada, na sede em Campo Grande, e
no interior, além de possuir sistema de monitoramento
por câmeras e uma central de atendimento 24 horas.
A prevenção é a melhor maneira de inibir a
ação de criminosos.

Faça a sua parte!

EDUCAÇÃO PARA A SEGURANÇA NO LOCAL DE
TRABALHO, ESTUDO OU PESQUISA:
Informe sempre à Central da Segurança sobre qualquer
evento a realizar-se no seu setor;
Ao vir trabalhar, estudar ou verificar experimentos nos
fins de semana informe sempre à Central da Segurança;
Tranque a porta do setor de trabalho, laboratório ou sala
de estudo, se estiver só, ou quando sair, mesmo que seja
por alguns instantes;
Chame a Segurança da UFMS quando notar pessoas
estranhas circulando pelo local de trabalho ou estudo;
Não deixe objetos pessoais em local de fácil acesso;
No fim do expediente tranque todas as portas e janelas,
desligue todos os equipamentos e energia elétrica;
Sempre examine as credenciais dos prestadores de
serviço e, se necessário, confirme os dados por telefone
com o setor responsável; e
Ao realizar pesquisa nas áreas de reserva da UFMS
informe sempre à Central da Segurança e leve telefone para
entrar em contato, caso seja necessário.
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NO TRÂNSITO
Não pare em fila dupla;
Não estacione em locais proibidos,
pense no direito do outro;
Atravesse
Atravesse sempre na faixa de
pedestre;
Quando não houver
faixa, procure um
local mais seguro para
atravessar;
Pedestre, nunca
atravesse atrás ou na
frente de veículos
parados, atravesse sempre
em locais onde possa ver e ser visto;
Respeite a sinalização de trânsito e os
limites de velocidade;
Dirigir falando ao celular é proibido e muito perigoso;
Motociclista, use sempre o capacete de forma correta, e
Não estacione motocicleta entre os carros,
use os espaços reservados para as motos.
NAS RUAS
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Permaneça sempre
atento, evitando ações
dos criminosos;
Cuidado com os
locais de grande
concentração de
público;
Evite utilizar roupas
e joias que chamem a
atenção;

Evite andar por ruas e praças mal-iluminadas;
Se você achar que está sendo seguido, atravesse
a rua ou entre em algum lugar movimentado para
buscar ajuda;
Pague com cheque cruzado ou nominal, ou cartão,
evitando assim andar com quantias elevadas de dinheiro;
Avise imediatamente a perda, roubo ou extravio de
cartões ou talões bancários, para que sejam cancelados; e
Em caso de furto ou qualquer outra ocorrência policial
comunique imediatamente à Segurança da UFMS e
à Polícia Militar;
NO TRANSPORTE PÚBLICO
Evite ficar sozinho em ponto de ônibus isolado,
especialmente à noite;
Em ônibus com
pouco passageiro
sente-se próximo ao
motorista;
Desconfie sempre
dos esbarrões. Os
criminosos andam
em grupo, enquanto um esbarra em você, outro pega os
seus pertences;
Dentro da condução coloque a bolsa na frente do corpo; e
Guarde a carteira no bolso da frente.
CUIDADOS COM SEU VEÍCULO
Não deixe bolsas e objetos sobre o banco
ou locais visíveis;
Quando estacionar, levante os vidros e tranque as
portas, mesmo que seja por pouco tempo;
Evite permanecer no interior de um carro estacionado
em via pública;
Jamais confie
as chaves do seu
carro aos chamados
tomadores de conta
ou flanelinhas;
No ato de
estacionar, bem
como no momento
em que retornar
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para o carro, esteja atento para a presença de indivíduos
em atitudes suspeitas nas proximidades. Na dúvida, não
se aproxime do carro e acione a Segurança do local;
Se deparar com alguém arrombando seu carro,
procure manter a calma, visualize as características do
indivíduo e ligue imediatamente para a polícia e para a
Segurança do local;
Lembre-se que a rapidez no acionamento da polícia
aumenta a possibilidade de recuperação de um veículo ou
de outro bem furtado; e
Trave o guidão e não deixe o capacete ou outros objetos
sobre a motocicleta.
NAS COMPRAS
Evite fazer compras sozinho;
Prefira realizar compras
durante o dia;
Prefira pagar com cheque
ou cartão para não ter consigo
grandes quantias em dinheiro;
Não deixe a bolsa, carteira ou
outros objetos comprados de
forma descuidada;
Evite aglomerações em ruas
ou loja; e
Não perca as crianças de vista
enquanto olha vitrines.
DICAS PARA A SUA RESIDÊNCIA
Tenha a chave de sua
casa à mão antes de
chegar à porta;
Fique atento quanto
à presença de pessoas
estranhas, antes de entrar
e sair de sua casa;
Certifique-se de que
não há ninguém no seu
quintal ou jardim antes de
abrir a porta de acesso;
Mantenha sempre à mão os telefones de
emergência da polícia;
Se observar pessoa(s) andando sem rumo definido
ou parado(s) perto de sua casa, ligue 190;
8 Somente contrate empregados (faxineiros,

jardineiros, pedreiros, etc.), com referências que possam
ser confirmadas por pessoas de confiança;
Faça antes uma verificação completa (endereço,
referências profissionais anteriores, etc.); e
Instrua seus familiares e empregados como proceder
em caso de perigo, ligue sempre 190.
NO CAIXA ELETRÔNICO

Se houver necessidade de realizar saque no período
noturno, prefira caixas instalados em locais iluminados e
com maior circulação de pessoas;
Não aceite ajuda de estranhos;
Não deixe a senha junto com o cartão;
Ao fazer saque, evite colocar o dinheiro ou a carteira no
bolso de trás;
Se precisar solicite apoio de um funcionário do banco; e
Ao sair do banco, olhe bem para todos os lados, para
ver se há alguém em atitude suspeita.
CUIDADOS COM VOCÊ
Utilize sempre o cinto de segurança, ele é obrigatório
inclusive para os passageiros do banco traseiro, e pode
salvar sua vida!
Não pare para auxiliar
outros motoristas em
locais isolados;
No caso de parecer
acidente ou alguém
em dificuldades avise a
Segurança do local
ou a polícia;
Se perceber que está sendo seguido, dirija-se
imediatamente a um Posto de Segurança, Posto Policial
ou procure um lugar movimentado e
seguro para parar;
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Evite deixar a bolsa sobre o banco do passageiro quando
estiver parado no semáforo;
Evite colocar no seu veículo adesivo e outros símbolos
que possam identificar sua condição social; e
Não reaja a assaltos e nem tente abordar pessoa que
esteja cometendo crime, ligue para a Segurança do local
ou avise a polícia e forneça todas as informações possíveis;
PICHAÇÃO É CRIME
A pessoa que picha
ou grafita qualquer
edificação urbana,
comete crime ambiental,
nos termos do art. 65,
da Lei Nº 9.605/98,
com pena de detenção
que pode variar de três
meses a um ano, além de multa.
Se o ato for praticado em monumento ou coisa
tombada, devido ao seu valor artístico, arqueológico ou
histórico, a pena de detenção é mais pesada e pode variar
de seis meses a um ano, além do pagamento de multa e
ressarcimento do prejuízo causado.
GOLPES
Desconfie de mensagens por e-mail ou telefone
informando que
i
você foi premiado
ê fo
em sorteio que você
Voc iado!
m
sequer se inscreveu;
pre
Nenhuma empresa
vai te oferecer prêmios
e exigir depósito em
dinheiro ou créditos
em celular em troca. É
golpe, fique atento;
Ligações noticiando
familiares acidentados
ou com veículo
quebrado e pedindo dinheiro para ajudá-los, também é
uma modalidade de golpe. Desconfie!
Pessoas que aparecem no trabalho ou escola dizendo
que estão à procura de estagiários e que você se encaixa
no perfil que ele procura, desconfie e avise a
10 Segurança do local.

PREVENINDO O USO DE DROGAS ILÍCITAS
O porte e uso de drogas
ilícitas, no Brasil, continua
sendo crime, apenas não é
apenado com prisão;
O uso de drogas financia
o tráfico e acaba também
incentivando a prática de
outros crimes ainda mais graves
como homicídios, assaltos
(roubos) e outros delitos que
degradam nossa sociedade;
De forma segura e anônima,
denuncie o traficante para que
a polícia possa colocá-lo atrás
das grades.
PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO
A poluição sonora e o barulho excessivo estão,
atualmente, entre os principais problemas dos centros
urbanos. É cada vez mais comum encontrarmos nas
cidades brasileiras, circulando pelas ruas e avenidas,
veículos dotados
de poderosa
aparelhagem,
propagando som em
volume altíssimo,
o que perturba
o trabalho em
escolas, hospitais,
repartições públicas,
etc.;
Diferente do que muitos pensam, a perturbação do
sossego público não está associado ao horário, portanto
mesmo antes das 22h, até mesmo durante o dia, qualquer
pessoa que se sentir incomodada pelo barulho ou som
alto tem o direito de reclamar e solicitar o registro de
Boletim de Ocorrências;
Perturbação do sossego público é Contravenção
Penal e prevê pena de prisão simples de 15 dias a três
meses, ou multa;
Se a perturbação do sossego for oriunda de som
automotivo em via pública, o código de trânsito
prevê multa e retenção do veículo.
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ACIDENTES DE TRÂNSITO
Como proceder, mesmo que ocorra no recinto
da universidade:
1º - Solicitar, via 190, o deslocamento de uma viatura
da Polícia de Trânsito, no caso do acidente ter resultado
vítimas, envolva viaturas oficiais ou se constate indícios
de crime de trânsito (embriaguez, criança/adolescente
conduzindo veículo, etc.);
2º - Comparecer (condutores envolvidos no acidente)
no Batalhão de Trânsito, em Campo Grande, localizado
na Rua Barão do Rio Branco, 2.760 (esquina com a Rua
Bahia), com os documentos de porte obrigatórios (CNH e
CRLV) dos veículos envolvidos no sinistro para o registro
POSTERIOR do acidente de trânsito.
3º - Solicitar, via 153 ou 190 o comparecimento de uma
viatura do Juizado de Trânsito, para que o acordo entre
as partes seja formalizado no local. Essa opção somente é
possível em acidentes sem vítimas.
4º - Realizar o cadastro do BOLETIM ON-LINE,
informando todos os veículos, propriedades atingidas, se
for o caso, e os Condutores envolvidos no acidente, pela
internet e posteriormente dirigir-se ao BPTRAN apenas
para a validação e impressão do Boletim, não tendo a
obrigatoriedade da presença simultânea dos envolvidos.
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CONTATOS COM A SEGURANÇA
Campo Grande - Fones de emergência:
3345-7085 e 3345-7087 ramais 7085 e 7087
Chefia da Divisão: 3345-7086 e 8462-9625
dipp.proinfra@ufms.br
http://proinfra.sites.ufms.br/?page_id=269
Câmpus de Aquidauana - CPAQ
Unidade 1: 3241-0328
Unidade 2: 3241-0417
Unidade 3: 3241-0397
8462-9497 (para as três unidades).
e-mail: coad.cpaq@ufms.br
Câmpus de Bonito - CPBO
3255-5407 ou 9663-0358 - e-mail: sad.cpbo@ufms.br
Câmpus de Chapadão do Sul - CPCS
3562-6341 ou 3562-6303 - e-mail: adm.cpcs@ufms.br
Câmpus do Pantanal - CPAN
3234-6801 - e-mail: coad.cpan@ufms.br
Câmpus de Coxim - CPCX
3291-0202 ou 8435-1291 - e-mail: cpcx@ufms.br
Câmpus de Naviraí - CPNV
3409-3405 - e-mail: jorge.gouveia@hotmail.com
Câmpus de Nova Andradina - CPNA
8462-9816 ou 3449-0540 - e-mail: direcao.cpna@ufms.br
Câmpus de Paranaíba - CPAR
3669-0111 ou 9979-0403 - e-mail: cpar@ufms.br
Câmpus de Ponta Porã - CPPP
3437-1707 ou 9979-0366 - e-mail: cppp@ufms.br
Câmpus de Três Lagoas - CPTL
8462-9603 - e-mail: gerson.pinto@ufms.br
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Obrigado por colaborar!
A abordagem da Segurança é um dos procedimentos operacionais que visa dar maior tranquilidade à Comunidade Universitária e visa identificar pessoas estranhas no
recinto;
Ao ser abordado pela Segurança da UFMS ela solicitará seus documentos e informações que julgar necessário.
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