
CARTILHA DE SEGURANÇA 
EM CONDOMÍNIOS.
A SUA SEGURANÇA E DA SUA FAMÍLIA VALEM MUITO

COMO PROTEGER O SEU EDIFÍCIO DE ASSALTOS



INTRODUÇÃO

A presente cartilha foi criada com o intuito de
auxiliar clientes e funcionários a evitar a ocorrência
de furtos, roubos e demais crimes no condomínio.

A segurança é uma responsabilidade de todos. 

Faça a sua parte!



Certifique-se que os elementos abaixo
estejam satisfatórios em seu

condomínio.

Barreira física Iluminação Sistemas de
segurança



Controle de acesso
informatizado

Alarmes Sistema de
informações
abastecido e

atualizado

Caso não estejam em pleno funcionamento, é orientado ao síndico que os
regularize.



REGULAMENTO INTERNO

É fundamental que funcionários e condôminos
conheçam profundamente o estatuto e as normas de
segurança do seu condomínio;

Seguir o regulamento é uma obrigação de todos.



 

Falso carteiro

 

Falso entregador

 

Falso corretor de imóveis

DISFARCES EM ASSALTOS A
CONDOMÍNIOS

Falso policial Mulher bonita Homem bem vestido



 

Entregador de flores

 

Falso prestador de
serviço  

Gestante

 

Falsos moradores

 

Idoso Falso trabalhador da
Cemig



COMO BANDIDOS TÊM
APROVEITADO A PANDEMIA PARA

ASSALTAREM EDIFÍCIOS

Assaltantes estão se beneficiado do uso de máscara de proteção contra a COVID

19, para enganar os funcionários da portaria e entrarem com mais facilidade nos

prédios.

Assim porteiros precisam solicitar que todos abaixem a máscara para a correta e

segura identificação. 



footer

SEJA
DISCRETO

ATENÃO AO
CHEGAR E AO

SAIR

CONCIENTIZE
SEUS

FAMILIARES

PORTEIROS
ALERTAS

Porteiros deve
entrar em contato

com a Policia militar
sempre que verem o
suspeito na rua e no

condomínio.

DICAS DE SEGURANÇA PARA
FAMILIAS

Evite comentar
sobre sua vida

íntima, seus bens,
patrimônio e ganhos

na frente
de estranhos ou até

mesmo de
funcionários;

Ao entrar ou sair do
prédio, observe se há

pessoas nas
proximidades. Caso

perceba alguma
movimentação estranha,
não entre ou saia, ligue

imediatamente para
a polícia, avise seus

familiares e o porteiro;

Conscientize seus
parentes e

empregados
sobre a importância

da integração de
todos no

sistema de segurança
adotado pelo
condomínio; 



AO ENTRAR COM O VEÍCULO NA GARAGEM,
ASCENDA A LUZ INTENAR DO AUTOMÓVEL 

 E ABAIXE O VIDRO .



90% DOS ASSALTOS EM CONDOMÍNIOS
OCORREM PELA PORTA DA FRENTE DO

PRÉDIO 

Porta da frente do condomínio
90%

 
10%

Fonte: Policia Militar do estado  de São Paulo



A primeira coisa a se fazer é socorrer as  vítimas se houverem, ligando para o

SAMU 192

Logo em seguida, chame a polícia; 

 Preserve o local de crime. Não mexa em nada até que a Polícia libere o local; 

 Pense em possíveis testemunhas; 

Com a chegada da polícia, contribua para a eficiência do trabalho policial, tente

se lembrar de todos os detalhes, pois eles farão diferença na investigação.

CASO SEU CONDOMÍNIO SEJA ROUBADO
OU FURTADO:

 

1.

2.

3.

4.

5.



TELEFONES  ÚTEIS
Cemig - 116

Copasa - 115

Corpo de bombeiros - 193

Defesa civil - 199

Disque denúncia - 181

Ouvidoria geral do estado - 162 

Polícia civil - 197

Polícia federal - 194

Polícia militar - 190

Prefeitura de Belo Horizonte - 156

Samu - 192

 

 

 



www.impactofacilities.com.br 31-33244746

Excelência em cuidar.


