PREVENÇÃO
DE CRIMES

Nos últimos cinco anos (2006–2011), os crimes foram a categoria mais frequente de perda de bens para os clientes da Adventist Risk
Management (ARM). Classificamos Perdas por Crimes como aquelas causadas por roubo, furto, violação de propriedade e vandalismo.

•
•
•
•

Roubo envolve uma ameaça direta à vida da pessoa (geralmente com algum tipo de arma).
Violação de propriedade envolve arrombamento e invasão, mas não ameaça à vida.
Furto envolve subtração de itens e geralmente ocorre quando não há necessidade de invadir um prédio ou ameaçar uma pessoa com
violência - por exemplo, levar um telefone celular que é deixado sobre um balcão.
Vandalismo envolve destruição de propriedade, mas sem furto.

Para ajudá-lo a proteger sua igreja, escola ou propriedade, a ARM preparou este folheto informativo com ações simples que podem ajudar
a evitar essas perdas:

ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA
•

•
•

Algumas igrejas, escolas e instituições estão localizadas em
áreas afastadas ou de alta criminalidade, o que pode fazer
de você um alvo fácil para roubos enquanto estiver indo ou
voltando do prédio para seu carro.
Instale iluminação de segurança no perímetro da construção e
em estacionamentos.
Instale luzes com sensor de movimento, especialmente em
áreas onde houver pouca ou nenhuma iluminação – nas
entradas principais, pátios laterais ou dos fundos que não

•
•
•

sejam alcançados pelas luzes da rua ou pela iluminação do
perímetro.
Pense em instalar câmeras de segurança. Estas podem
dissuadir e, possivelmente, identificar indivíduos com más
intenções.
Instale travas em todas as portas internas (que não sejam vias
de saída) e em janelas e portas que dão para áreas externas
para dificultar sua abertura.
Instale um sistema de alarme
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TRAVAS DE SEGURANÇA E GESTÃO DAS CHAVES

•

Verifique o banheiro e cozinha:
Certifique-se de que os vasos sanitários e pias não estejam
obstruídos com material estranho, pingando ou vazando
Confira se todos os aquecedores ou unidades de ar-condicionado
portáteis estejam desligados da tomada
Examine fogões para garantir que tenham sido desligados e que
não haja nenhum material combustível perto dos queimadores.

•

Portas de saída devem ser trancadas e fechadas com um
trinco de segurança autorizado, quando aplicável. Jamais é
recomendável fechar com correntes ou cordas portas de saída com
barras antipânico que possam ser necessárias no caso de uma
emergência.

O ministério conta com a ajuda de voluntários e é impossível que apenas
o pastor fique com as chaves de todas as portas. Siga estas medidas
para evitar que pessoas erradas tenham chaves de sua igreja ou códigos
de acesso a áreas protegidas.
•
•
•

Use sistemas de trincos de segurança autorizados em todas as
portas de saída principais equipadas com barras antipânico para
dificultar a entrada pelo lado de fora.
A troca de fechaduras de travas deve ser feita periodicamente
quando houver uma grande rotatividade de voluntários ou mudança
de funções.
Mantenha uma lista das pessoas que têm chaves sob sua
responsabilidade. Assegure-se de que todas as chaves sejam
devolvidas no final do período de ministério do voluntário.

PROTEÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E
AQUECIMENTO
•

•
•
•

Cobre é um item muito procurado por ladrões. Seja proativo
protegendo sua tubulação de cobre. O custo médio para substituir
uma unidade HVAC destruída é de aproximadamente US$ 7.000
para uma igreja média (sem contar outros danos ao prédio
resultantes do furto). Isso demonstra claramente como é importante
protegê-los.
Instale uma barreira em torno de todos os sistemas HVAC
(aquecimento, ventilação e ar condicionado).
Use os recursos que puder (cercas, iluminação de segurança
e câmeras) para evitar que ladrões furtem canos de cobre e
danifiquem a unidade HVAC.
Pense em transferir unidades HVAC para uma instalação no teto
para ajudar a minimizar o acesso ao equipamento.

PROCEDIMENTOS NA HORA DE FECHAR O PRÉDIO
É muito importante que, depois do encerramento de todos os eventos
em sua igreja, escola ou instituição, alguém seja responsável por fazer
uma inspeção final em todo o prédio. Isso ajudará a evitar atividades
suspeitas. Verifique se todas as portas e janelas foram apropriadamente
trancadas e se o prédio está protegido. Este procedimento também
minimizará o risco de outros problemas importantes relacionados a danos
por água ou fogo.
•

•
•

FIQUE ATENTO AO CHEGAR OU SAIR DO PRÉDIO
Outra medida de proteção em que você deve pensar é sua segurança
pessoal.
•
•
•
•

•

Fique alerta e atento aos seus arredores, onde quer que você esteja
– na escola, na igreja, na rua, em seu bairro, esperando um ônibus
ou o metrô ou dirigindo um veículo.
Organize um “sistema de companhia”, ou “buddy system”, para não
sair sozinho quando ficar trabalhando até mais tarde no prédio e
garanta que sempre mais alguém saiba que você está saindo.
Tenha as chaves do carro à mão e prontas para abrir a porta do
veículo. Quando estiver dentro, tranque as portas. Agora você pode
guardar seus pertences pessoais ou fazer telefonemas.
Equipamentos eletrônicos pessoais são especialmente tentadores
para ladrões, portanto assegure-se de mantê-los completamente
fora de vista se carregá-los com você. Nunca se distraia falando ao
celular enquanto estiver andando para seu carro à noite.
Se você deixar objetos pessoais no carro, certifique-se de que o
veículo esteja trancado e que os objetos estejam fora de vista.
Equipamentos de valor devem ser trancados no porta-malas ou
mesmo deixados em casa.

Essas medidas simples de segurança podem ser facilmente incorporadas
às operações de sua igreja, escola ou instituição. O cumprimento dessas
medidas pode minimizar o risco de perdas por crimes, possibilitando que
o dinheiro que seria gasto com os prejuízos seja usado em oportunidades
de ministério mais importantes.

Comece por dentro, visitando todos os cômodos para ter certeza de
que as luzes estão apagadas e o equipamento elétrico desligado,
de que não há mais ninguém dentro e que todas as portas e janelas
foram trancadas.
Feche cortinas ou outras proteções de janelas para garantir que
itens de valor não sejam visíveis de fora.
Confira atentamente se todo o equipamento eletrônico, microfones
e outros itens de alto valor foram adequadamente guardados e
trancados em uma sala ou armário seguro.
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