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O PROJETO 
 

 

O Projeto Segurança Rural e de iniciativa de Policiais Civis em conjunto 

com o Sindicato Rural do Município de Agua Boa MT, cidade situado a 730 km 

da cidade de Cuiabá – MT. O município de Agua Boa possui uma população de 

23.000 habitantes distribuídos em boa parte na zona urbana e nos cinco 

assentamentos rurais e nas inúmeras fazendas. 

 A economia do município gira em torno da agricultura e comercio local. A 

mão de obra para trabalho rural e derivada de pessoas oriundas de outros 

estados. 

Ocorre que em épocas de plantio as fazendas chegam a contratar 

milhares de pessoas não verificando de forma correta o histórico de vida desta 

mão de obra migratória, seja pelo grande volume de documentos a serem 

analisados ou mesmo por não saberem ou conhecerem as ferramentas 

disponíveis a população pelo órgãos e instituições ligadas a segurança pública 

destinados a este tipo de verificação. 

Onde o empregador rural pode vir a contratar um indivíduo que ainda 

esteja em debito com a justiça prejudicando o cumprimento da lei e colocando 

seu patrimônio em risco. 

Diante desta situação as ações de prevenção propostas por esse projeto 

representam possíveis soluções para tão grave problema. 
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OBJETIVOS  
 

 

Promover aos proprietários rurais e seu gestores conhecimento de 

medidas para prevenção, verificação e utilização de aplicativos de instituições 

de Segurança Pública disponíveis ao cidadãos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

Promover parceria entre o Sindicato Rural e a Policia Civil; 

 

Desenvolver multiplicadores para formação de uma rede de vigilância; 

 

Estabelecer um canal de comunicação direta para denuncia; 

 

Gerar uma aproximação da comunidade Rural com a Policia Civil; 

 

Divulgar e informar sobre aplicativos e site de instituições e órgãos da 

Segurança Pública do Estado de Mato Grosso disponíveis a população. 

 

AÇÕES 
 

 

Promover Palestras, com a participação de proprietários e gestores rurais; 

 

Realização capacitação para uso adequado das ferramentas disponíveis 

ao público em geral nos sites das instituições de Segurança Pública; 

 

Diligencias para aproximação da Polícia nas Fazendas e Pontos de 

Assentamentos Rurais. 
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INTRODUÇÃO  
 

 

Foi o tempo de que ocorria crimes somente na zona urbana acreditando 

que no campos a vida seria mais segura e tranquila. Hoje em detrimento do 

avanço tecnológico no campo bem como o valor elevado dos equipamentos e 

defensivos agrícolas as fazendas viraram um alvo para os criminosos. 

E diante deste cenário está cartilha tem como objetivo conscientizar o 

produtor sobre o que pode ser feito, de forma preventiva, contra crimes que 

envolvem o roubo e furto de gado, residências rurais, máquinas agrícolas e 

insumos agropecuários. As dicas vão desde ações simples como conhecer bem 

os funcionários e vizinhos até à atenção necessária à presença de veículos 

suspeitos ao redor das propriedades.  Além disso, informar sobre os aplicativos 

das instituições de Segurança Pública disponíveis para a população 

possibilitando verificar e identificar pessoas e veículos. 

Lembrando que de acordo com a Constituição Federal de 88 no Art. 144.” 

A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos...” 

assim sendo a constituição já institui que para um maior combate à criminalidade 

e necessário a atuação da comunidade junto com as forças policiais. 
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
 

 

CONTRA FURTO E ROUBO DE GADO  

 

* Reservar os pastos mais vulneráveis (próximos de estradas, longes da 

sede) para o gado mais fraco, destinando os pastos mais seguros para os 

animais gordos e mansos;  

* Dificultar o acesso à sua fazenda, colocando cadeados em suas 

porteiras; 

 * Colocar cadeados em embarcadouros; 

 * Marcar devidamente todos os seus animais;  

* Não comprar animais de procedência duvidosa, sem nota fiscal ou 

abaixo do preço de mercado (que pode ser qualificado como crime de 

receptação); 

 * Pesquisar a conduta ou buscar referências antes de contratar novos 

empregados;  

* Procurar conhecer todos os seus funcionários; 

* Suspeitar de pessoas que estejam rondando as fazendas, sobretudo à 

noite, com veículos de grande porta-malas, caminhonetes, caminhonetas ou 

Pick-Ups leves. Procure, sempre que possível, anotar a placa e a cor destes 

veículos, ou tirar fotografia dos mesmos e de seus ocupantes (tomando o 

cuidado para não ser percebido); 

 * Informar imediatamente à polícia qualquer fato suspeito. 
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
 

 

CONTRA ROUBO EM RESIDÊNCIAS RURAIS  

 

* Orientar os funcionários a não fornecerem informações sobre a 

propriedade e seus proprietários a pessoas estranhas;  

* Evitar manter na fazenda muito dinheiro, mobília ou equipamentos caros; 

* Evitar manter de forma ostensiva na fazenda armas cobiçada por criminosos 

(revólveres, pistolas, etc.);  

* Evitar carregar, sem segurança, dinheiro para o pagamento de 

funcionários na fazenda 

* Nunca deixar a fazenda abandonada (sem caseiro);  

 * Não comentar sobre grandes vendas (de gado, grãos, etc.);  

* Evitar colocar na estrada principal o nome do proprietário na placa que 

dá acesso a fazenda; 

* Construir a sede da fazenda longe da estrada (rodovia);  

* Possuir cachorro, ganso, galinha d’angola no terreno da sede (são 

excelentes vigias); 

* Estar sempre em contato com vizinhos de confiança;  

* Manter escondido um celular na fazenda para emergências 

* Instalar alarme com chave de emergência na fazenda;  

* Em caso de assalto não reagir e se possível, procurar observar a 

fisionomia dos bandidos para facilitar um posterior reconhecimento e anotar as 

placas e características dos veículos usados no roubo 

* Participar de associação dos produtores rurais (sindicatos, etc.);  

* Informar a polícia sobre situações suspeitas e denunciar todos os casos 

de assaltos ou furtos, ainda que de pequena monta. 

 

 

 

 

 

 



9 
 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
 

 

CONTRA ROUBO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS  

 

* Manter guardados em galpões fechados as máquinas e equipamentos 

agrícolas;  

* Fazer seguro do veículo e maquinário agrícola; 

 * Instalar mecanismos de segurança nos veículos e nas máquinas 

agrícolas (travas, chaves codificadas, alarmes, rastreadores, bloqueadores, 

etc.); * Manter sempre contato com os policiais da patrulha rural mais próxima; * 

Evitar deslocar com veículos e máquinas agrícolas durante a noite 

* Manter seus veículos sempre em boas condições, evitando as paradas 

na estrada (defeitos mecânicos, troca de pneus, etc.);  

* Comunicar a polícia sempre que deparar com pessoas estranhas 

ocupando veículos e máquinas agrícolas dos proprietários que você conhece; 

* Evitar socorrer estranhos que estejam sinalizando defeito em seu veículo 

na estrada, especialmente à noite;  

* Se perceber que está sendo seguido por outro veículo, aja com 

naturalidade, pare na fazenda mais próxima, em busca de socorro e avise a 

polícia;  

* Caso seja vítima de um acidente de trânsito que lhe pareça proposital, 

não pare para constatar danos, procure a fazenda mais próxima e peça socorro;  

* Manter em seus veículos e implementos agrícolas algumas 

particularidades que permitam uma identificação imediata caso sejam levados 

por bandidos;  

* Em caso de assalto, não reaja, a sua vida é muito mais importante do 

que os bens materiais.  
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
 

 

CONTRA ROUBO DE DEFENSIVOS E INSUMOS AGRÍCOLAS  

 

* Evitar manter na fazenda grandes estoques de defensivos e insumos 

agrícolas; 

 * Quando a área de cultivo for consideravelmente extensa, de tal forma 

que o produtor necessite utilizar grande quantidade de defensivos, recomenda-

se subdividir a área de cultivo de forma que o produtor possa estar buscando no 

revendedor apenas os defensivos necessários para área dividida. Isto evita o 

estoque na fazenda;  

* Adotar medidas para que pessoas estranhas nunca saibam da compra, 

transporte ou armazenagem de defensivos e insumos agrícolas em sua 

propriedade;  

* A armazenagem na fazenda, quando for extremamente necessária, 

deverá ser feita em depósitos apropriados e que ofereçam um mínimo de 

segurança, ou seja, com grades, sistemas de alarmes, etc.;  

* Caso o transporte tenha que ser feito pelo próprio produtor rural, 

recomenda-se a adoção de cautelas, durante o deslocamento, com a utilização 

de veículos apropriados, e escolta, em casos mais complexos, com apoio da 

patrulha rural;  

* Em deslocamentos com carga de defensivos, recomenda-se manter a 

atenção voltada para qualquer veículo suspeito, comunicando à polícia qualquer 

anormalidade;  

* Sempre que estiver transportando tais produtos, é recomendável 

também manter familiares e funcionários de confiança informados sobre o início 

e término de seu deslocamento. 
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SISTEMAS E APLICATIVOS  
 

 

Os avanços tecnológicos se transformaram em inúmeras ferramenta 

indispensáveis no campo, pois não existirá crescimento sem a modernização 

dos processos. Por isso, com o passar dos anos, encontraremos soluções cada 

vez mais eficientes e sustentáveis. 

Seguindo essa evolução no campo a internet rural está cada vez mais 

acessível ao produtor via rádio ou celular, facilitando e otimizando os meios de 

comunicação da propriedade rural. Diante dessa realidade faz-se necessário a 

divulgação de sistemas, ferramentas e aplicativos disponíveis na internet para 

toda população mato-grossense. Sistemas que promovem e permitem ter 

acesso a informações que são importantíssimas para a segurança pública, 

pessoal e patrimonial. 

Os referidos aplicativos são ofertados pelo Governo do Estado de Mato 

Grosso pelo aplicativo MT Cidadão, também pela Delegacia Virtual da Policia 

Civil de Mato Grosso, bem como pelo aplicativo SINESP Cidadão da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça (SENASP/MJ). 

 

 

MT CIDADÃO 
 

 

Aplicativo que serve de plataforma centralizadora, através de 

smartphones e tabletes, dos diversos serviços fornecidos pelo Governo do 

Estado de Mato grosso. Funcionando como uma central de serviços móveis ao 

cidadão, através da utilização de tecnologias móveis para disponibilizar serviços 

para a população. 

Para baixar o aplicativo e necessário acessar a página do MT cidadão e 

conforme seu sistema operacional clicar para iniciar o download conforme foto 

abaixo: 

 

 

 

https://www.sinesp.gov.br/sinesp-cidadao
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Após o download a tela inicial disponibiliza os seguintes serviços: 

 

 



13 
 

Ao clicar no link SESP surgira a seguinte tela abaixo: 

 

 

Para uma verificação de pessoal a fim de prevenção clicar no campo 

Consultar Mandado de Prisão com a seguinte tela abaixo: 
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SINESP CIDADÃO 

 

 

O SINESP Cidadão é um módulo do Sistema Nacional de Informações de 

Segurança Pública que permite ao cidadão brasileiro acesso direto a serviços da 

Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Cidadania. 

O SINESP Cidadão é composto por alguns módulos:- Consulta Veículos: 

permite ao cidadão consultar a situação de roubo ou furto de qualquer veículo 

do Brasil. As informações são consultadas diretamente no banco de dados do 

Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN). 

Consulta Mandado de Prisão: permite qualquer cidadão consultar 

mandados de prisão aguardando cumprimento e vigentes, com a finalidade de 

auxiliar a polícia. As informações são consultadas no Banco Nacional de 

Mandados de Prisão (BNMP) do CNJ; - Consulta Desaparecidos: disponibiliza 

ao cidadão instrumento de consulta por pessoas desaparecidas. As informações 

são consultadas diretamente do INFOSEG que integra registros de 

desaparecimentos realizados pelas Polícias Civis dos Estados participantes. 

Vale destacar que para os casos de retorno positivo para o roubo de 

veículo ou ainda para o mandado de prisão, o cidadão deverá informar 

imediatamente a polícia através do telefone 190 e 197 e não tentar qualquer tipo 

de atitude como a aproximação ou a abordagem por conta própria.  

O sistema pode ser acessado pelo computador ou baixar no aparelho 

celular pelo site no link abaixo: 

 

https://www.sinesp.gov.br/sinesp-cidadao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sinesp.gov.br/sinesp-cidadao
https://www.sinesp.gov.br/sinesp-cidadao
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A tela inicial e bastante simples e já disponibiliza quais as opções de 

serviço conforme foto abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao perceber veículo com placa de outros municípios e outros estados 

rondando a propriedade rural verifique entrando no ícone veículos conforme tela 

abaixo: 
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Na opção mandado de prisão aparece os campos nome e nome da mãe 

(genitora) conforme tela abaixo: 

 

 

 

 

DELEGACIA VIRTUAL MT 
 

 

Criada em 2011, a Delegacia Virtual do Mato Grosso faz parte de um 

projeto da Secretaria de Segurança Pública do Estado, através de seu 

departamento de tecnologia. O sistema permite a realização dos serviços 

básicos desses espaços, como registrar boletim de ocorrência e denunciar 

situações de irregularidade, agressões ou desaparecimentos. O link para 

acessar o site e o https://portal.sesp.mt.gov.br/delegacia-

web/pages/home.seam.  

 

 

 

 

http://portal.seguranca.mt.gov.br/delegacia-web/pages/home.seam
https://portal.sesp.mt.gov.br/delegacia-web/pages/home.seam
https://portal.sesp.mt.gov.br/delegacia-web/pages/home.seam
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O site pode ser acessado via computador e via celular e sua tela inicial 

esta demonstrada na figura abaixo: 

 

 

 

Registrar boletim de ocorrência é algo sério. No Mato Grosso, o primeiro 

passo para o registro virtual é a seleção do tipo de situação que será notificada. 

Extravio, furto e roubo são as três opções disponíveis. O site conta com uma 

descrição de cada um deles, para garantir que não haja equívocos na hora de 

escolher a opção correta. 

O extravio é quando você perde ou tem algum objeto desaparecido. O 

furto, por sua vez, é a situação em que o autor do crime subtrai algo que não lhe 

pertence e escapa do local, sem contatos com quem sofreu a ação. 

Já o roubo envolve ameaças e violência. Se elas envolverem o uso de 

armas ou objetos que sejam utilizados como tal, é preciso registrar boletim de 

ocorrência presencialmente. Casas e carros arrombados também precisam de 

registro presencial. 

Se a ocorrência não for grave, para o registro, basta selecionar a opção 

desejada e seguir para o passo seguinte. Nessa nova página, é sua vez de 

http://www.vivoseudinheiro.com.br/saiba-como-evitar-furtos-de-celular/
http://www.vivoseudinheiro.com.br/estacionamento-e-responsavel-por-furto-de-bens/
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preencher todos os dados e informações que compõem a situação. A começar 

pela data e horário em que o caso ocorreu. 

Na sequência, é preciso relatar o local do crime. A delegacia faz uma 

divisão entre local e endereço. O primeiro se destina ao complemento com dados 

específicos, como rua, número, município, bairro e pontos de referências. 

O segundo pede que você conte como era o espaço, descreva o que viu 

e quaisquer informações que forem relevantes para a identificação. 

A descrição do fato é o último passo desse procedimento para registrar 

boletim de ocorrência. Em 4 mil caracteres, a vítima dá o seu depoimento virtual 

de como foi o furto, as ações dos criminosos ou da situação em que estava 

quando perdeu aquele objeto, como foi que o viu pela última vez e as ações 

suspeitar que houveram ao redor. 

Como é de praxe das delegacias virtuais do país, no Mato Grosso, depois 

que você registrar boletim de ocorrência, uma central fica responsável por 

recebê-lo, verificar as informações contidas e, só então, validar o B.O. 

 

 

TELEFONES UTEIS 
  

Emergência 

100 - Secretaria dos Direitos Humanos 

180 - Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher 

181 - Disque Denúncia 

190 - Polícia Militar 

191 - Polícia Rodoviária Federal 

192 - SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência 

193 - Corpo de Bombeiros 

194 - Polícia Federal 

197 - Polícia Judiciária Civil 

198 - Polícia Rodoviária Estadual 

199 - Defesa Civil 
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