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PROTEGENDO O FUTURO DA PAZ
Nesta publicação pensada pela Polícia Civil de Minas Gerais e construída por 

várias mãos, contando com o apoio e contribuição das equipes que atuam na linha 

de frente, apresentamos um repertório com dicas e orientações de segurança 

destinado especialmente à população mineira, mas que se faz útil a toda população 

brasileira, a fi m de prevenir a ocorrência de alguns crimes.

Nossa intenção não foi exaurir as situações que cercam práticas criminosas, 

nem abarcar toda variedade de crimes. Mas, sim, evidenciar pequenos hábitos 

e comportamentos que podem ser adotados pelos cidadãos, sem que esses 

sejam expostos a risco, a fi m de desfavorecer situações que ensejem práticas 

delituosas. 

Além disso, diante da ascensão da criminalidade - fenômeno real e evidente e que 

não pode ser tratado como tabu; pelo contrário, deve ser discutido e enfrentado 

abertamente com a participação da população, dentro dos limites das suas 

possibilidades - nós entendemos esta publicação como um convite à população 

mineira ao enfrentamento às diversas formas de violência as quais infelizmente 

estamos expostos.

Reafi rmamos aqui nosso compromisso em zelar pela segurança e dignidade 

humana. Este é um dever que cumprimos sem hesitação, até onde a proteção ao 

cidadão se faz necessária. 

Não é dever simples e não é dever que se cumpre sozinho. Contamos com outras 

instituições no âmbito federal, estadual e municipal empenhadas na defesa da lei 

e promoção da paz. Elas representam o poder executivo, o poder legislativo e o 

poder judiciário. Muitas delas contribuíram indiretamente com esta publicação, 

pois, assim como nós, também se empenharam em compartilhar informações 

confi áveis e responsáveis com os cidadãos e torná-las públicas e acessíveis para 

consulta. Todas elas foram respeitosamente citadas nas referências. 
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Olhando para aquilo que já foi feito e para o que estamos fazendo agora, a mensagem 

que fi ca é: segurança é direito, mas também responsabilidade de todos; logo, não 

é algo que se alcança sozinho, mas que se conquista com união. 

Por acreditarmos nisso, nos dedicamos a este trabalho cujo objetivo é oferecer 

ao cidadão informações confi áveis e responsáveis para que ele possa investir 

cotidianamente e de forma preventiva na própria segurança, na segurança das 

pessoas da sua família e da sua comunidade. Assim, somaremos forças para 

juntos quebrarmos as correntes da violência e da criminalidade em Minas Geias 

e em nosso país. 

TUA LEI É A LEI DEFENDER
É dever das polícias zelar pela dignidade humana, pela ordem e tranquilidade 

da sociedade e pela segurança dos bens individuais e públicos. Dentro de sua 

especifi cidade, a Polícia Civil é o órgão da segurança pública encarregado do 

exercício de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, exceto as 

infrações militares e as infrações cometidas contra interesses da União. 

A investigação criminal é elemento fundamental da atividade policial civil. Consiste 

na coleta de indícios da prática de infração penal, com o objetivo de identifi car 

a autoria e materialidade do fato defi nido na legislação penal, fornecendo-se 

subsídios para a abertura do processo criminal e por consequência, a punição 

dos autores.

Ademais, a Polícia Civil de Minas Gerais é encarregada do processo de identifi cação 

civil e o registro e licenciamento de veículo automotor e habilitação de condutor.
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O QUE DIZ A 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA?

O QUE DIZ A 

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL?

Art. 144. A segurança pública, dever 

do Estado, direito e responsabilidade 

de todos, é exercida para a 

preservação da ordem pública e 

da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes 

órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de 

bombeiros militares.

Art. 136. A segurança pública, dever 

do Estado e direito e responsabilidade 

de todos, é exercida para a 

preservação da ordem pública e 

da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes 

órgãos:

I – Polícia Civil;
II – Polícia Militar;

III – Corpo de Bombeiros Militar.

Cabe à polícia civil a missão de realizar a investigação criminal de forma efi caz 

impactando na redução da criminalidade e prestar serviços de qualidade nas 

áreas de polícia judiciária, identifi cação civil e criminal, trânsito, habilitação e 

promoção da pacifi cação social. Tal missão pauta-se no compromisso com o 

interesse público; na promoção de Direitos Humanos; na identifi cação dos cidadãos 

como sujeitos de direitos; na unidade institucional; na ética nas relações internas 

e externas; na valorização e qualifi cação profi ssional; na efi ciência, qualidade, 

imparcialidade, transparência e na efetividade dos serviços.
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SEJA SEMPRE FIEL GUARDIÃ 
Para cobrir toda extensão territorial do Estado de Minas Gerais, a Polícia Civil 

se organizou em 20 áreas de coordenação que são chamadas Departamentos 

de Polícia Civil. Cada Departamento de Polícia Civil possuiu subcoordenadorias 

distribuídas territorialmente, chamadas de Delegacias Regionais de Polícia Civil. 

A Delegacia Regional de Polícia Civil é compostas por várias unidades policiais 

distribuídas pelos municípios de Minas Gerais, que são chamadas de Delegacias 

de Polícia Civil. O número de Delegacias de Polícia Civil é variável e depende 

de diversos fatores, dentre eles, o número de habitantes e demanda advinda da 

dinâmica da criminalidade do território. Por conta disso, você pode encontrar 

mais de uma Delegacia de Polícia Civil em seu município ou, em alguns casos, 

uma Delegacia de Polícia Civil é responsável pelas demandas de mais de um 

município.

Você sabe qual é a Delegacia de Polícia Civil mais próxima de você? Se você 

não sabe, não se preocupe. Entre no site da Polícia Civil de Minas Gerais https://

www.policiacivil.mg.gov.br/pagina/unidades, preencha as informações sobre sua 

localidade e encontre o endereço da Delegacia de Polícia Civil mais próxima. 

https://www.policiacivil.mg.gov.br/pagina/unidades
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DELEGACIA VIRTUAL
Você também pode fazer o registro de ocorrências específi cas pela Delegacia 

Virtual em qualquer horário, sem ter que se deslocar até uma unidade policial. 

Baixe o aplicativo MG App e tenha acesso a delegacia virtual e outros serviços 

prestados pelo Estado de Minas Gerais. Se preferir acesse: https://delegaciavirtual.

sids.mg.gov.br/sxgn/.

O registro de ocorrência feito por meio da Delegacia Virtual tem a mesma validade 

que o registro realizado presencialmente em qualquer unidade policial.

Registre na Delegacia Virtual:

• Acidente de Trânsito sem Vítima;

• Desaparecimento de Pessoa;

• Localização de Desconhecido;

• Perda de Documentos e objetos;

• Localização de Desaparecido e

• Dano simples.

https://delegaciavirtual.sids.mg.gov.br/sxgn/


9

DICAS DE SEGURANÇA
Está entre os deveres da Polícia Civil de Minas Gerais zelar pela ordem e 

tranquilidade da sociedade e pela segurança dos bens individuais e públicos. 

Mas nunca devemos esquecer que SEGURANÇA É RESPONSABILIDADE DE TODOS. 

Deste modo devemos estar atentos a algumas práticas cotidianas que prezem 

pela segurança individual e coletiva. 
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Tenha o hábito de trancar janelas e 

portas antes de sair de casa. Se ao 

deixar a residência, surgir aquela 

dúvida... Hum! Não ignore nem confi e 

apenas em sua memória. Retorne 

à residência e verifi que se todas 

as janelas e todas as portas foram 

trancadas. 

• Não abra a porta de sua residência 

para estranhos.

• Não aceite serviços, reparos ou 

visitas de assistência técnica de 

pessoas e empresas que você não 

solicitou, mesmo que estas ofertas 

sejam gratuitas. Oportunistas muitas 

vezes se disfarçam de prestadores de 

serviços para roubar residências.

• Se as portas e janelas de sua 

residência estão expostas à rua, evite 

deixar objetos de valor ou dinheiro em 

evidência. Mantenha seus pertences 

valiosos guardados em locais seguros 

e discretos.

• Se a porta de sua casa está exposta 

à rua, preferencialmente, a mantenha 

trancada e evite deixar as chaves na 

fechadura.

• Evite colocar objetos, entulhos, vasos 

de fl ores, varais de roupa ou quaisquer 

outros elementos que inviabilizem 

a identifi cação visual de quem está 

entrando em sua residência.

DICAS E ORIENTAÇÕES PARA SEGURANÇA 

INDIVIDUAL E COLETIVA

RESIDÊNCIA
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• Se estiver sozinho em casa, procure 

sempre ter um telefone próximo de 

você. Mantenha em local de fácil 

acesso, preferencialmente junto ao 

telefone, os números emergências 

como Polícia Civil (197), Polícia Militar 

(190), Corpo de Bombeiro (193) e SAMU 

(192). 

• Mantenha uma boa relação com 

seus vizinhos e procure estabelecer 

uma rede de proteção e vigilância com 

quem você confi a.

• Ao sair e entrar em sua residência 

tenha o hábito de observar se algo 

estranho está acontecendo, se algum 

transeunte desconhecido ou suspeito 

está ao redor. Se observar algo 

suspeito, retorne para a residência 

imediatamente. Tranque o portão, 

portas, janelas, ligue para polícia e 

informe a situação.

• Esteja atento aos prestadores 

de serviço ou empregados que 

frequentam sua residência. Pessoas 

mal-intencionadas podem obter 

informações sobre seus pertences, 

hábitos e rotinas e repassá-las para 

oportunistas.

• Procure manter a entrada e a 

saída da residência bem iluminadas. 

Oportunistas aproveitam a pouca 

visibilidade para abordar a vítima. 

• Quando for viajar e fi car muitos dias 

fora de casa, peça alguém de confi ança 

para tomar conta da residência, 

recolher as correspondências, acender 

as luzes externas durante a noite 

e apagá-las ao amanhecer. Luzes 

acessas durante todo o dia sinalizam 

que não há ninguém na residência. 

• Se alguém de confi ança for cuidar de 

sua residência, providencie que esta 

pessoa fi que com a chave ou cópia da 

chave. Deixar chaves debaixo de vasos, 

atrás de objetos, na base da janela ou 

dentro da caixa de correspondência 

deixam sua residência vulnerável.



DICAS E ORIENTAÇÕES PARA SEGURANÇA 

INDIVIDUAL E COLETIVA

VEÍCULOS

• Tenha o hábito de observar o que 

acontece ao redor do veículo através 

dos espelhos retrovisores, mesmo 

quando o veículo estiver estacionado. 

Oportunistas podem se esconder atrás 

do veículo aguardando o momento de 

sua saída.

• Estacione de maneira adequada e 

o mais próximo do local em que você 

estará.

• Evite deixar expostos objetos de 

valor ou objetos atrativos como som, 

DVD, celulares e carteiras no banco 

ou painel do carro. Use lugares mais 

seguros para transportar seus objetos 

como porta-luvas e porta-malas. 

• Se possível, mantenha os vidros 

fechados quando estiver parado no 

semáforo ou trafegando em via lenta e 

com muitos transeuntes. 

• Evite trafegar por áreas desconhecidas 

e, se for necessário, estude o itinerário 

com antecedência e evite fazer 

perguntas para estranhos. 

• Evite dar carona para um estranho.

• Motoristas! Não se esqueçam 

de manter em dia o IPVA, taxa de 

licenciamento e o seguro obrigatório. 
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Você Sabia? Em Belo Horizonte existe 

o Núcleo de Mediação Restaurativa 

de Trânsito (MEDTRANS), que oferece 

os serviços de Mediação de Confl itos 

com foco na restauração dos danos 

subjetivos e objetivos causados por 

acidente de trânsito com vítimas, 

incluindo atendimento psicossocial 

e orientações para as vítimas e seus 

familiares. O MEDTRANS está localizado 

na Rua Sergipe, n° 57, Funcionários, 

Belo Horizonte.
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• Quando estiver caminhando pela 

cidade ou utilizando o transporte 

coletivo tenha o hábito de carregar a 

mochila à frente do corpo.

• Tenha o hábito de observar o que 

acontece ao seu redor e afaste-se de 

situações de risco.

• Evite deixar bolsas penduras em 

cadeiras de lanchonetes, restaurantes 

ou praças de alimentação. Mantenha 

sua bolsa próxima ao corpo e ao 

alcance da visão. 

• Evite abrir sua bolsa em locais 

movimentados como ruas, pontos de 

ônibus e fi las de espera.

• Evite abrir a bolsa ou manusear 

dinheiro enquanto espera pelo 

transporte coletivo. Separe o dinheiro 

para pagar a tarifa antes de sair de 

casa e guarde preferencialmente no 

bolso ou em algum bolso externo da 

bolsa.

• Evite transitar em espaço público 

com fones de ouvido ou falando ao 

celular. 

• Quando for para lugares públicos 

ou movimentados, evite portar grande 

quantia de dinheiro. Tenha consigo 

apenas o necessário.

• Evite conversar com pessoas 

desconhecidas enquanto estiver 

utilizando o caixa eletrônico.
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DICAS E ORIENTAÇÕES PARA SEGURANÇA 

INDIVIDUAL E COLETIVA

ESPAÇO PÚBLICO 
• Evite usar bolsas grandes ou 

chamativas. Evite também acessórios 

ou joias de alto valor. Oportunistas, 

muitas vezes, selecionam suas vítimas 

pelas vestimentas ou pelos objetos 

que portam. 



CUIDADOS COM CELULARES,

SMARTPHONES E TABLETS

• Evite registrar seus contatos com identifi cações como 

pai, mãe, avô e similares. Caso seu celular seja furtado ou 

roubado, oportunistas podem usar esse tipo de informação 

para aplicar golpes em seus familiares.

• Crie senhas de acesso fortes.

•   Evite abrir aplicativos  bancários 

quando estiver em locais 

movimentados.

• Evite armazenar fotos íntimas no 

celular, smartphones e tablets. Caso 

seu celular seja perdido, furtado ou 

roubado, oportunistas podem ter 

acesso às imagens e divulgá-las. 

• Seja cauteloso com o 

compartilhamento de informações 

em redes sociais. Evite compartilhar 

informações que exponham sua 

privacidade como fotos íntimas, 

endereço residencial e localização.

• Se possível, instale antivírus em seu 

tablet e smartphone.

• Evite o uso de senhas padronizadas. 

Crie suas próprias senhas de acesso. 

• Evite utilizar uma única senha para 

todos os seus acessos. Do contrário, 

se algum oportunista descobrir a sua 

senha, ele poderá ter acesso a todas 

as suas informações.

• Evite deixar suas senhas registradas 

no celular.

• Não responda mensagens suspeitas, 

por exemplo, as que informam que 

você possui algum débito. Se esse tipo 

de mensagem apresentar algum link, 

não clique. 

• Não responda e-mails ou mensagens 

suspeitas e, principalmente, não 

forneça informações pessoais como 

nome completo, endereço e senhas de 

acesso.
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 O QUE FAZER 

APÓS SER VÍTIMA DE 

ROUBO OU FURTO

• Se aparelhos como smartphones, 

tablets foram subtraídos, faça o 

bloqueio remoto dos aparelhos e 

registre uma ocorrência em uma 

Delegacia de Polícia Civil.

• Se cartões bancários foram 

subtraídos, informe ao banco, solicite 

o bloqueio dos cartões e registre uma 

ocorrência em uma Delegacia de 

Polícia Civil.

• Se documentos pessoais como 

Carteira de Identidade e CPF foram 

subtraídos, registre uma ocorrência 

em uma Delegacia de Polícia Civil. 

Posteriormente, comunique o caso aos 

órgãos de proteção ao crédito, como 

Serasa, SPC e Câmara de Dirigentes 

Lojistas (CDL).

• Se o passaporte foi subtraído, de 

posse do Boletim de Ocorrência, vá 

à Polícia Federal e informe o fato às 

autoridades policiais federais.

• Se houve a subtração de veículo, 

ligue 190 ou 197 para informar o 

fato e procure a Delegacia de Polícia 

Civil mais próxima para registrar uma 

ocorrência.

• Para solicitar a segunda via da 

Carteira de Identidade e da Carteira 

Nacional de Habilitação, consulte as 

instruções no site da Polícia Civil de 

Minas Gerais www.policiacivil.mg.gov.

br.
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A internet, assim como as ruas nas nossas cidades é 

um espaço público, onde transitam todos os tipos de 

pessoas e interesses difusos. Dessa forma, estamos 

submetidos a diversas situações, como exposição 

pública, interação com pessoas desconhecidas, 

falsas informações e mesmo apropriação indevida 

de informações pessoais.

Mas ao contrário das nossas ruas, que estão 

localizadas em um município, em um bairro, em um 

quarteirão, a internet opera em escala mundial. Ou 

seja, estamos cotidianamente expostos à toda rede 

de informação mundial quando acessamos a rede 

de internet. Dessa forma, podemos receber uma 

informação que partiu de qualquer lugar do 

planeta e nossas informações podem ser 

enviados para qualquer lugar do planeta 

também. 

Em um ambiente tão interativo e rico em 

possibilidades é preciso ter muita atenção 

com as informações que compartilhamos, 

porque se cair na rede ... Todo o mundo 

fi ca sabendo!

17

DICAS E ORIENTAÇÕES PARA SEGURANÇA 

INDIVIDUAL E COLETIVA

REDE DE INTERNET



• A prática de discriminação de 

indivíduos por meio das redes sociais 

conhecida como cyberbullying é crime. 

Seja responsável com suas postagens 

e não seja agressivo nem ofensivo 

com as pessoas. Se está chateado 

ou irritado com alguém, converse 

pessoalmente com a pessoa.

• As redes sociais oferecem opções 

para maior ou menor nível de 

privacidade. Proteja-se! Forneça 

apenas as informações básicas à 

rede. 

• Evite fazer check-in em bares, 

restaurantes lanchonetes, eventos e 

similares.

• Seja cauteloso com os anúncios 

de ofertas por meio do facebook, 

do whatsapp e do instagram. Faça 

compras em sites conhecidos e 

confi áveis. 

• Tenha o hábito de verifi car se a 

webcam está desativada.

• Evite abrir e-mails desconhecidos ou 

inesperados. Eles podem conter vírus.

• Evite deixar as páginas das redes 

sociais e página de e-mail abertas 

quando parar de usá-las. Faça sempre 

log off para fechar as páginas.

• Esteja atento aos perfi s falsos, os 

chamados “fakes”. Muitas vezes, 

usuários da rede de internet ocultam 

sua verdadeira identidade e se 

passam por artistas ou autoridades ou 

empresas ou mesmo por uma pessoa 

comum para divulgarem informações 

falsas ou aplicar golpes.
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Você sabia? Em Belo Horizonte 

existe a Delegacia Especializada de 

Investigação de Crimes Cibernéticos 

cujo foco é investigar crimes que 

acontecem em ambiente virtual, 

tais como invasão de dispositivos 

informáticos, estelionato quando 

houver fraude praticada com a 

utilização de cartões de crédito, saques 

ou transferências por meio da internet, 

pedofi lia em ambiente virtual entre 

outros. A Delegacia Especializada de 

Investigação de Crimes Cibernéticos 

está localizada na Avenida Francisco 

Sales, n° 780, Floresta. 
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As mulheres estão cotidianamente expostas a várias formas de violência. Mas 

esta situação está mudando. A violência doméstica, por exemplo, antes isolada no 

ambiente familiar e tratada como um tabu, tornou-se uma prática criminalizada. O 

marco desta alteração, sem dúvida, foi a promulgação da Lei 11.340/06, chamada 

Lei Maria da Penha.

A Lei Maria da Penha é muito importante não só por tratar do crime de violência 

física contra mulher, mas por considerar tantas outras formas de violência, 

tais como a violência patrimonial, quando a mulher tem seu patrimônio retido, 

subtraído ou lesado; a violência sexual, quando a mulher é constrangida a manter, 

participar ou presenciar uma relação sexual não desejada; a violência moral, 

quando a mulher é caluniada, difamada ou sofre injúria e a violência psicológica, 

quando a mulher é submetida a pressões emocionais cujo objetivo é o controle do 

seu comportamento, das suas ações, das suas crenças e suas decisões. 

A Lei Maria da Penha, portanto, é o instrumento jurídico que assegura os direitos 

da mulher em situação de violência. Ocorre que o instrumento jurídico, por si só, 

não é sufi ciente para dar um “Basta à violência contra mulher! ”. A alteração deste 

cenário depende também das nossas práticas diárias que se traduzem no respeito 

à mulher e na erradicação de discursos e omissões que ensejem quaisquer tipos 

de discriminação.

Por isso, diante de uma situação de violência contra mulher, não se cale! Faça sua 

parte, denuncie! 

As denúncias podem ser feitas diretamente em uma Delegacia de Polícia Civil ou 

pelos números 180 ou 181.
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DICAS E ORIENTAÇÕES PARA SEGURANÇA 

INDIVIDUAL E COLETIVA

MULHERES
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O Ligue 180 é um serviço de cobertura 

nacional, com atendimento 24 horas, 

todos os dias da semana, direcionado 

ao atendimento à mulher em situação 

de violência. É um serviço público, 

gratuito, que preserva o anonimato. 

Este canal de atendimento, além 

de receber denúncias de violência 

contra mulher, informa e esclarece 

as mulheres sobre seus direitos 

e, quando necessário, direciona a 

mulher para outros serviços, inclusive, 

encaminhando a denúncia para as 

autoridades policias locais.

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM DDU

 OU DISQUE-DENÚNCIA? 

O DDU ou Disque – denúncia é um canal 

de atendimento pelo número 181 que 

recebe denúncias anônimas sobre crimes e 

irregularidades. O 181 é um serviço gratuito 

e preserva o anonimato dos usuários. Está 

disponível 24 horas por dia, todos os dias da 

semana. Podem ser realizadas denúncias 

de crimes que estão ocorrendo no momento 

do atendimento, crimes que já aconteceram 

e crimes que poderão vir a acontecer. 



Se você sofre ou sofreu algum tipo 

de violência, não tenha medo de 

denunciar. Dirija-se à Delegacia de 

Polícia mais próxima ou vá à Delegacia 

de Atendimento Especializado à 

Mulher (DEAM) do seu município ou, 

ainda, ligue 180 ou 181. Não sabe qual 

é a delegacia de polícia mais próxima 

de você? Entre no site da Polícia Civil 

de Minas Gerais pelo link https://

www.policiacivil.mg.gov.br/pagina/

unidades, preencha as informações 

sobre sua localidade e encontre o 

endereço da Delegacia de Polícia Civil 

mais próxima. 
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• Não naturalize comportamentos 

agressivos. Muitas vezes, casos 

de agressão física ou sexual são 

precedidos de coerções, humilhações, 

desvalorização e ameaças. 

• Tenha cuidado com relacionamentos 

em que o parceiro (a) tem um 

comportamento controlador. Se o 

parceiro (a) controla exaustivamente 

sua rotina, não é amor.

• Evite discutir de cabeça-quente e 

evite fazê-lo com pessoas que estão 

extremamente nervosas. 

• Toda pessoa é capaz de cultivar 

sonhos e realizar planos, por isso não 

acredite em discursos depreciativos 

que desqualifi quem seus sonhos ou 

que tentem fazer você se sentir inútil. 

• Não deixe de cultivar amizades e 

manter um relacionamento saudável 

no círculo familiar por imposição do 

parceiro (a).

• Não consuma bebida alcoólica contra 

sua vontade.

https://www.policiacivil.mg.gov.br/pagina/unidades
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• Se você sofre algum tipo de violência, saiba que você não está 

sozinha. Cada município tem autonomia para defi nir quais serão 

os espaços institucionais especializados no atendimento à mulher 

em situação de violência. Procure saber quais são estes espaços 

e insira-se na rede de enfrentamento à violência contra mulher 

do seu município. 

• Se você vive uma situação de violência e entende que a qualquer 

momento você precisará deixar a sua casa para preservar sua 

vida e a vida de seus fi lhos, saiba que alguns municípios oferecem 

abrigos (as chamadas casas-abrigo) às mulheres e seus fi lhos 

que estão sob grave ameaça e risco de morte.

• Se você sofrer algum tipo de violência e for necessário deixar 

o local imediatamente, deixando para trás seus pertences e até 

mesmo os fi lhos, saiba que a polícia poderá acompanhar você 

até o local para retirada dos pertences ou mesmo dos fi lhos, a 

fi m de preservar a integridade da vítima. 

Você sabia? A Lei Maria da Penha assegura um conjunto de medidas protetivas 

cujo objetivo é proteger e evitar a persistência da violência doméstica e familiar. 

Assim, após constatada a situação de violência pelo Delegado de Polícia, este 

representa (pedido) ao juízo pela concessão de medidas protetivas que podem ser 

aplicadas em conjunto ou separadamente, conforme a avaliação do juiz. Algumas 

medidas são: afastamento do agressor do domicílio ou local de convivência da 

vítima; fi xação de limite de distância mínima entre agressor e vítima, agressor 

e testemunhas, agressor e familiares da vítima; determinação de separação de 

corpos e suspensão de procurações conferida pela vítima ao agressor.



24

E se o agressor não cumprir a medida protetiva? De acordo com artigo 24-A da 

Lei 11.340/06, o simples descumprimento da medida protetiva motiva a prisão 

em fl agrante, sendo prevista pena de três meses a dois anos de prisão. No caso 

de descumprimento da medida protetiva, apenas a autoridade judicial poderá 

conceder fi ança.

Você sabia? O Código de Processo Penal Brasileiro prevê que o agressor pode ser 

preso preventivamente se o crime envolver violência doméstica e familiar contra 

a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com defi ciência.

Você sabia? A rede de enfrentamento à violência contra mulher não se limita às 

autoridades policias e judiciais. Fazem parte dessa rede profi ssionais de saúde, 

assistência social, cultura, educação e parceiros não governamentais. 

Você sabia? A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Belo 

Horizonte, localizada na Avenida Augusto de Lima, n° 1942, bairro: Barro Preto, 

realiza atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana.

 

Você sabia? O projeto DIALOGAR, vinculado à Delegacia Especializada de 

Atendimento à Mulher, tem por objetivo reduzir a violência contra a mulher e 

diminuir os casos de reincidência dos agressores. O público alvo do projeto 

são homens encaminhados pela justiça, como uma das medidas protetivas a 

serem cumpridas, bem como mulheres que queiram participar voluntariamente 

dos encontros. Para saber mais sobre o projeto DIALOGAR, procure a Delegacia 

Especializada de Atendimento à Mulher de seu município. 
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ou responsáveis, endereço e telefone.

• Providencie a carteira de identidade 

da criança através do Instituto de 

Identifi cação da Polícia Civil.

• Ensine a criança como se afastar de 

situações perigosas, como acidentes, 

aglomerações e confusões.

• Em locais movimentados como 

shoppings, praças e restaurantes, 

mantenha a criança sob seu campo de 

visão. Se possível, mantenha as mãos 

dadas com a criança ao transitar em 

espaços públicos.

• Tenha o hábito de participar 

ativamente dos eventos em que 

a criança ou adolescente estejam 

envolvidos, como aqueles ocorridos 

em escolas, creches, igrejas, clubes, 

entre outros.

• Na maior parte dos casos de 

violência sexual, o agressor faz 

parte do convívio da criança ou do 

adolescente. Acompanhe a criança e 

o adolescente em todas a suas fases 

DICAS E ORIENTAÇÕES PARA SEGURANÇA 

INDIVIDUAL E COLETIVA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Responsáveis por crianças e 
adolescentes, estejam atentos:

• Evite deixar a criança com 

estranhos.

• Evite que a criança brinque na 

rua sem a supervisão de um adulto 

conhecido.

• Oriente a criança a evitar contato 

com pessoas desconhecidas, inclusive 

em ambiente virtual. 

• Explique para criança os perigos 

envolvidos em aceitar caronas, 

alimentos, presentes ou marcar 

encontros com desconhecidos.

• Ensine a criança o seu próprio 

endereço, telefone e nome dos 

responsáveis, além de ensiná-la a 

identifi car um policial caso necessite 

de ajuda.

• Coloque nos pertences da criança 

bilhetes ou cartões de identifi cação 

com o nome da criança, nome dos pais 
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de desenvolvimento, procure saber 

quem são seus amigos e as pessoas 

com as quais eles se relacionam 

cotidianamente, como profi ssionais 

da escola, agentes de saúde, pais de 

coleguinhas e mesmo pessoas da 

própria família.

• Converse com a criança e com o 

adolescente e repasse as orientações 

sempre que possível. Estabeleça uma 

relação de confi ança, para que eles se 

sintam à vontade para contar qualquer 

situação que vivenciaram.

Responsáveis, estejam atentos 
também ao ambiente virtual!

• Oriente as crianças quanto aos riscos 

inerentes à internet e esteja atento às 

interações que elas estabelecem por 

meio da rede de internet.

• Utilize recursos como “controle dos 

pais” para impedir que conteúdos 

inapropriados estejam disponíveis na 

rede doméstica.

• Esteja atento ao histórico de acessos 

da criança ou adolescente na internet, 

com o objetivo de evitar que tenham 

contato com conteúdo inapropriado 

para idade. 

• Ensine a criança a identifi car a 

classifi cação indicativa dos conteúdos, 

para que ela não acesse páginas 

inapropriadas para sua faixa etária.

• Conheça as páginas virtuais 

preferidas da criança e certifi que-se 

que são seguras.

• Esteja atento às redes sociais, como 

Facebook, Instagram e aplicativos 

de mensagem instantânea, como 
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WhatsApp, Messenger, dentre outros 

utilizados pela criança ou adolescente. 

Procure saber quem são as pessoas 

com quais eles se conectam.

• Oriente a criança e o adolescente a 

não aceitarem convites nem adicionar 

desconhecido às suas redes sociais. 

• Oriente a criança a não divulgar na 

internet dados, fotos ou informações 

sobre a rotina dela ou da família na 

internet.

• Combine horários de acesso à 

internet com a criança e tenha o hábito 

de supervisioná-la durante o acesso.

• Caso a criança ou adolescente sofra 

algum tipo de violação de direitos, não 

a culpe. A vítima deve ser afastada do 

agressor para evitar novas violações e 

o fato deve ser denunciado junto aos 

órgãos competentes para medidas 

cabíveis. Não sabe qual é a delegacia 

de polícia mais próxima de você? Entre 

no site da Polícia Civil de Minas Gerais 

pelo link https://www.policiacivil.

mg.gov.br/pagina/unidades, preencha 

as informações sobre sua localidade e 

encontre o endereço da Delegacia de 

Polícia Civil mais próxima.

Você sabia? Em Belo Horizonte existe 

a Delegacia Especializada de Proteção 

à Criança e ao Adolescente, localizada 

na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 

n° 2.175, Carlos Prates.

https://www.policiacivil.mg.gov.br/pagina/unidades
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Você sabia? O Disque 100 é um canal do Ministério dos Direitos Humanos que 

recebe denúncias sobre violações de direitos que acabaram de acontecer ou 

que estão acontecendo, envolvendo crianças e adolescentes. O Disque 100 

funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Você sabia? O Código do Processo Penal Brasileiro prevê que o agressor pode 

ser preso preventivamente se o crime envolver violência doméstica e familiar 

contra a criança e adolescente.

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM DDU

 OU DISQUE-DENÚNCIA? 

O DDU ou Disque – denúncia é um canal 

de atendimento pelo número 181 que 

recebe denúncias anônimas sobre crimes e 

irregularidades. O 181 é um serviço gratuito 

e preserva o anonimato dos usuários. Está 

disponível 24 horas por dia, todos os dias da 

semana. Podem ser realizadas denúncias 

de crimes que estão ocorrendo no momento 

do atendimento, crimes que já aconteceram 

e crimes que poderão vir a acontecer. 



• Não aceite ajuda de estranhos para operar o caixa 

eletrônico. Se você tem difi culdades para usar o 

terminal eletrônico, vá até uma agência de seu banco 

e peça ajuda ao funcionário da agência bancária.

• Evite anotar a senha do cartão de crédito ou do 

cartão de débito junto aos mesmos.

• Evite compartilhar a senha do seu cartão de crédito 

ou débito. Se o compartilhamento for necessário, só 

o faça com pessoa de sua confi ança. 

• Quando for necessário ir ao banco ou transitar 

com itens de valor, peça a alguém de confi ança que 

o acompanhe. 

• Fique atento à real intenção dos 

familiares ou pessoas próximas que 

tentam coagi-lo ou convencê-lo a 

assinar procurações, pois esses podem 

estar interessados em se apropriarem 

dos seus rendimentos e patrimônios 

para benefício próprio.

•  Antes de contratar um novo 

empregado para a residência, 

acompanhante ou cuidador, verifi que 

as referências e procure saber por qual 

motivo ele deixou o emprego anterior. 

• Não aceite serviços de vendas 

por telefone que não tenham sido 

solicitados por você.

• Cuidado com ofertas de renegociação 

de dívidas de empréstimo consignado. 

Antes de aceitá-las, procure se 

informar a respeito com alguém da sua 

confi ança e que compreenda os termos 

do que está sendo renegociado.
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DICAS E ORIENTAÇÕES PARA SEGURANÇA 

INDIVIDUAL E COLETIVA

IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA 



• Não confi rme informações pessoais 

nem forneça senha de cartão de crédito 

ou débito para pessoas desconhecidas 

que estejam tentando vender serviços 

por telefone. 

• Cuide da sua saúde física e mental 

e não seja negligente com a própria 

segurança ou com a segurança das 

pessoas próximas a você. 

•Se você sofre algum tipo de violência, 

não tenha medo de denunciar. Se não 

for possível ir até uma Delegacia de 

Polícia, faça a denúncia através do 

181, 190 ou pelo Disque 100. Se ainda 

não for possível, diga para alguém de 

sua confi ança o que está acontecendo 

e peça que esta pessoa entre em 

contato com a polícia. Não sabe qual 

é a delegacia de polícia mais próxima 

de você? Entre no site da Polícia Civil 

de Minas Gerais pelo link https://

www.policiacivil.mg.gov.br/pagina/

unidades, preencha as informações 

sobre sua localidade e encontre o 

endereço da Delegacia de Polícia Civil 

mais próxima.
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https://www.policiacivil.mg.gov.br/pagina/unidades


SE VOCÊ TEM CONTATO COM PESSOAS 

IDOSAS E DEFICIENTES ESTEJA ATENTO A 

ALGUMAS SITUAÇÕES:

• Nunca induza ou exerça qualquer 

tipo de coação sobre a pessoa idosa 

ou a pessoa com defi ciência.

• Prestadores de serviços e 

estabelecimentos comerciais não 

devem induzir ou exercer qualquer tipo 

de pressão para que a pessoa idosa 

ou a pessoa com defi ciência contrate 

serviços ou adquira produtos que ela 

não queira.

• Não retenha o cartão bancário do 

idoso ou da pessoa com defi ciência 

com o objetivo de obter vantagens 

indevidas ou como meio para garantir 

o ressarcimento de eventuais dívidas.

• Não maltrate nem violente, física ou 

psicologicamente, a pessoa idosa ou a 

pessoa com defi ciência. 

• Não abandone o seu familiar idoso 

ou com defi ciência, nem negligencie 

sua saúde física ou mental. 

• Não negue socorro à pessoa idosa 

ou a pessoa com defi ciência.

• Não pratique, induza ou incite 

discriminação contra a pessoa idosa 

ou pessoa com defi ciência. 

• Não exiba ou veicule, por qualquer 

meio de comunicação, informações ou 

imagens depreciativas ou injuriosas 

à pessoa idosa ou à pessoa com 

defi ciência.

• Respeite o atendimento preferencial 

da pessoa idosa e da pessoa com 

defi ciência. 

• Respeite os espaços reservados 

à pessoa idosa e à pessoa com 

defi ciência.

• Não exclua a participação da pessoa 

idosa ou da pessoa com defi ciência do 

convívio social. Deixe que ela própria 

decida como participar.

• Seja natural com a pessoa com 

defi ciência. 
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• O profi ssional da saúde que suspeita ou tem certeza que uma pessoa idosa ou 

defi ciente sofre algum tipo de violência deve procurar a Delegacia de Polícia Civil 

e informar o caso às autoridades policiais. Não sabe qual é a delegacia de polícia 

mais próxima de você? Entre no site da Polícia Civil de Minas Gerais pelo link 

https://www.policiacivil.mg.gov.br/pagina/unidades, preencha as informações 

sobre sua localidade e encontre o endereço da Delegacia de Polícia Civil mais 

próxima.

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM DDU

 OU DISQUE-DENÚNCIA? 

O DDU ou Disque – denúncia é um canal 

de atendimento pelo número 181 que 

recebe denúncias anônimas sobre crimes e 

irregularidades. O 181 é um serviço gratuito 

e preserva o anonimato dos usuários. Está 

disponível 24 horas por dia, todos os dias da 

semana. Podem ser realizadas denúncias 

de crimes que estão ocorrendo no momento 

do atendimento, crimes que já aconteceram 

e crimes que poderão vir a acontecer. 

https://www.policiacivil.mg.gov.br/pagina/unidades


Você sabia? Em Belo Horizonte existe 

a Delegacia de Especializada de 

Atendimento a Pessoa com Defi ciência 

e ao Idoso, localizada na Avenida 

Augusto de Lima, n° 1.942, Barro 

Preto.
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Você sabia? O Disque 100 é um canal do Ministério dos Direitos Humanos que 

recebe denúncias sobre violações de direitos que acabaram de acontecer ou 

que estão acontecendo, envolvendo pessoas idosas ou pessoas com defi ciência. 

O Disque 100 funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. 

Você sabia? O Código do Processo Penal Brasileiro prevê que o agressor pode 

ser preso preventivamente se o crime envolver violência doméstica e familiar 

contra o idoso.



É princípio fundamental assegurado pela Constituição Federal: “promover o bem 

de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação”, por isso todo cidadão brasileiro tem resguardado o 

direito à oportunidades e tratamento igualitário. Contudo, tal direito é ameaçado 

cotidianamente em diferentes contextos e sob frequência e gradação variadas. 

O racismo, a xenofobia e a LGBTfobia são, por exemplo, violações desse direito 

fundamental.

É importante nunca perdermos de vista que discriminação e preconceito 

são crimes! Precisamos reconhecer as manifestações discriminatórias e 

preconceituosas presente em nosso cotidiano e enfrentá-las com práticas 

positivas cotidianamente.

• Se você for insultado, provocado ou 

assediado em função de origem, raça, sexo, 

cor, idade, orientação sexual ou por qualquer 

outra condição, dirija-se até uma Delegacia 

de Polícia Civil e registre uma ocorrência. 

• Se você for vítima de violência física em 

função de origem, raça, sexo, cor, idade, 

orientação sexual ou por qualquer outra 

condição, dirija-se até uma Delegacia de 

Polícia Civil e registre uma ocorrência. 

• Se você foi vítima ou presenciou um 

crime de LGBTfobia, racismo, injuria racial 
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ou xenofobismo, denuncie. Denúncias 

anônimas podem ser feitas por meio 

do Disque-denúncia (181), pelo 

Disque 100 ou pessoalmente em 

uma Delegacia de Polícia Civil. Não 

sabe qual é a delegacia de polícia 

mais próxima de você? Entre no site 

da Polícia Civil de Minas Gerais pelo 

link https://www.policiacivil.mg.gov.

br/pagina/unidades, preencha as 

informações sobre sua localidade e 

encontre o endereço da Delegacia de 

Polícia Civil mais próxima.

• Se você for se encontrar com um 

desconhecido ou com uma pessoa 

que você conhece apenas por meio da 

internet, preferencialmente marque o 

encontro em local público. 

• Não naturalize o fato de ser ofendido 

ou ser humilhado. A violência moral 

e a violência psicológica confi guram 

crimes.

• Não consuma bebida alcoólica contra 

sua vontade.

https://www.policiacivil.mg.gov.br/pagina/unidades
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Algumas práticas positivas para 
o enfrentamento aos crimes de 
intolerância:

• Trate todas a pessoas com RESPEITO 

e não faça com o outro aquilo que você 

não quer que seja feito com você.

• Não negue emprego a alguém por 

causa da sua origem, raça, sexo, cor, 

idade, orientação sexual, identidade de 

gênero ou por qualquer outra condição 

que venha a ser discriminatória. 

• Não ofereça condições laborais 

desiguais ao funcionário em função 

de origem, raça, sexo, cor, idade, 

orientação sexual, identidade de 

gênero ou por qualquer outra condição 

que venha a ser discriminatória. 

• Não negue atendimento a alguém por 

causa da sua origem, raça, sexo, cor, 

idade, orientação sexual, identidade de 

gênero ou por qualquer outra condição 

que venha a ser discriminatória. 

• Não impeça que alguém utilize o 

espaço público.

• Não insulte e nem atribua apelidos 

ofensivos ou jocosos a uma pessoa por 

causa da sua origem, raça, sexo, cor, 

idade, orientação sexual, identidade de 

gênero ou aparência física, nem incite 

outras pessoas a fazê-lo.

• Não pratique atos violentos contra 

uma pessoa por causa da sua origem, 

raça, sexo, cor, idade, orientação 

sexual, identidade de gênero ou por 

qualquer outra condição que venha a 

ser discriminatória. 

• A liberdade de crença e as 

manifestações religiosas são direitos 

fundamentais de todo cidadão, por isso 

não desrespeite ou ridicularize o credo 

e manifestação de credo de outrem. 
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Você sabia? Nome social é o nome adotado pela pessoa travesti ou pessoa 

transexual e diz respeito a como se reconhecem, como são reconhecidas 

socialmente e como desejam ser reconhecida nas relações cotidianas. O nome 

social é direito previsto no Decreto Federal 8.727/2016. O Instituto de Identifi cação 

da Polícia Civil de Minas Gerais já emite a Carteira de Nome Social. Para saber 

mais informações consulte o site da Polícia Civil pelo link https://www.policiacivil.

mg.gov.br. RESPEITE o nome social de uma pessoa. Refi ra-se a pessoa conforme 

o nome e o gênero que ele adotou!

Você sabia? Em Belo Horizonte 

existe a Delegacia Especializada de 

Investigação de Crimes de Racismo, 

Xenofobia, LGBTFobia e Intolerâncias 

Correlatas (DECRIN), localizada na Rua 

Timbiras, n°2.500, Santo Agostinho. 

https://www.policiacivil.mg.gov.br


O Disque 100 é um canal do Ministério dos 

Direitos Humanos que recebe denúncias 

sobre violações de direitos que acabaram 

de acontecer ou que estão acontecendo, 

envolvendo população LGBTI+ e 

discriminação ética ou racial. O Disque 100 

funciona 24 horas por dia, todos os dias da 

semana. 
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VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM DDU

 OU DISQUE-DENÚNCIA? 

O DDU ou Disque – denúncia é um canal 

de atendimento pelo número 181 que 

recebe denúncias anônimas sobre crimes e 

irregularidades. O 181 é um serviço gratuito 

e preserva o anonimato dos usuários. Está 

disponível 24 horas por dia, todos os dias da 

semana. Podem ser realizadas denúncias 

de crimes que estão ocorrendo no momento 

do atendimento, crimes que já aconteceram 

e crimes que poderão vir a acontecer. 

Você sabia? A Lei 7.716/89 é a lei que defi ne os crimes resultantes de discriminação, 

preconceito de raça, cor, etnia e religião. Já o código penal, em seu artigo 140, 

prevê pena de um a três anos e multa para o crime de injúria que utilize de 

elementos referentes a raça, cor, etnia e religião. 
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A violência em nosso país tem se mostrado 

cada dia mais presente em nossa rotina, 

seja pela magnitude nas taxas de 

criminalidade, seja pela multiplicidade 

de violências as quais estamos expostos 

cotidianamente. Inclusive, algumas delas 

nós nem nos damos conta, pois não 

deixam marcas físicas ou foram inseridas 

de forma tão sutil em nossa rotina que as recebemos como práticas legítimas e 

naturais, embora sejam óbices ao nosso desenvolvimento e qualidade de vida.

 

O bullying, por exemplo, é um tipo de violência que nem sempre está acompanhada 

de agressões físicas. Mas quando está, tal violência física não é uma prática 

pontual e isolada, pelo contrário, ela evidencia um quadro anterior de sucessivas 

práticas de violência psicológica e moral. 

Outro aspecto interessante sobre o bullying é que ele surge em espaços de 

socialização como escolas, grupos de trabalho, clubes, vizinhança e até mesmo no 

círculo familiar. São, a propósito, os ambientes nos quais crianças e adolescentes 

estão inseridas cotidianamente. Dentro destes espaços o bullying é mascarado 

como “brincadeira ou zoação” 

MAS O QUE É O BULLYING? 
De acordo com a Lei Federal 13.185/15 bullying é “todo ato de violência física ou 

psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado 

por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la 

ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio 

de poder entre as partes envolvidas.”

DICAS E ORIENTAÇÕES PARA SEGURANÇA 

INDIVIDUAL E COLETIVA

BULLYING



O bullying causa dor, angústia e sofrimento. Se o objetivo é causar dor, angústia 

e sofrimento, não é brincadeira, é bullying. E, portanto, não devemos exercer ou 

apoiar esta prática.

Artigo 2°

Caracteriza-se a intimidação 

sistemática (bullying) quando há 

violência física ou psicológica em 

atos de intimidação, humilhação ou 

discriminação e, ainda:

I - ataques físicos;

II - insultos pessoais;

III - comentários sistemáticos e 

apelidos pejorativos;

IV - ameaças por quaisquer meios;

V - grafi tes depreciativos;

VI - expressões preconceituosas;

VII - isolamento social consciente e 

premeditado;

VIII - pilhérias.

Lei Federal 13.185, de 6 de novembro de 2018

Artigo 3°

A intimidação sistemática (bullying) 

pode ser classifi cada, conforme as 

ações praticadas, como:

I - verbal: insultar, xingar e apelidar 

pejorativamente;

II - moral: difamar, caluniar, 

disseminar rumores;

III - sexual: assediar, induzir e/ou 

abusar;

IV - social: ignorar, isolar e excluir;

V - psicológica: perseguir, amedrontar, 

aterrorizar, intimidar, dominar, 

manipular, chantagear e infernizar;

VI - físico: socar, chutar, bater;

VII - material: furtar, roubar, destruir 

pertences de outrem;

VIII - virtual: depreciar, enviar 

mensagens intrusivas da intimidade, 

enviar ou adulterar fotos e dados 

pessoais que resultem em sofrimento 

ou com o intuito de criar meios 

de constrangimento psicológico e 

social.
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• Respeite seus colegas, familiares e 

vizinhos. Todas as pessoas devem ser 

tratadas com respeito independente 

da aparência física, orientação sexual, 

gênero, local de origem, religião, faixa 

etária, vestuário ou maneira de viver.

• Lembre-se “não faça com o outro 

aquilo que você não quer que seja feito 

com você”. 

• Adote uma postura mais inclusiva e 

abra espaço para conhecer e conviver 

com pessoas diferentes de você. 

• Se você está sendo maltratado por 

colegas na escola, conte aos seus pais 

e peça ajuda para resolver a situação.

Lembre-se: você não precisa enfrentar 

esta barra sozinho!

• Para ser uma brincadeira todos 

devem estar se divertindo. 

• Não coloque apelidos pejorativos nas 

pessoas. 

• Não faça comentários depreciativos 

sobre alguém nem crie ou propague 

boatos com o objetivo de difamá-la.

• Não ridicularize, intimide, exclua, 

subtraia pertences ou violente 

fi sicamente alguém em função da sua 

orientação sexual ou em função da ideia 

que você tem sobre sua identidade de 

gênero. 

• Se você teve um relacionamento 

frustrado, não persiga seu antigo 

companheiro (a) nem tente vigiar seus 

passos.

• Use as redes sociais de forma 

responsável e consciente. Não crie, 

compartilhe ou divulgue material 

digital com objetivo de difamar ou 

ridicularizar uma pessoa ou um 

conjunto de pessoas.

• Não divulgue nem compartilhe 

informações ou imagens com conteúdo 

erótico ou sexual sem a permissão 

explícita dos envolvidos.

• Ser diferente não é um problema. 

Não tenha vergonha de ser quem você 

é.
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Você sabia? Na maioria dos casos os agressores selecionam como alvo do 

bullying pessoas que eles acreditam que não serão capazes de se impor diante 

das agressões sofridas, por exemplo, pessoas tímidas e introspectivas.

Você sabia? Alguns agressores também são vítimas de bullying. Eles sofrem a 

violência e como um “efeito dominó”, eles sentem a necessidade de reproduzir 

a violência sobre outrem.

Você é um espectador? Os espectadores são todas aquelas pessoas que não 

praticam nem são vítimas de bullying, mas participam como espectadores. Há 

espectadores passivos que identifi cam a violência, mas não reagem a ela, pois 

temem ser a próxima vítima. Há os espectadores incentivadores que reafi rmam 

a prática com risadas ou palavras de incentivos. 

Fique atento! O bullying é um tipo de violência presente em outros ambientes 

além da escola como na universidade, no trabalho, em espaços recreativos. 

Adultos e idosos também estão expostos ao bullying. 

Você já ouviu falar em stalking? Stalking é a prática de perseguição a uma 

pessoa com o objetivo de controlar, vigiar e importunar. Essa palavra pertence 

ao idioma inglês e signifi ca perseguir. 

Você sabia? A ocorrência do bullying em ambiente virtual é chamada de 

cyberbullying, que consiste na prática da intimidação sistemática no ambiente 

virtual. 

Você sabia? O Disque 100 é um canal do Ministério dos Direitos Humanos que 

recebe denúncias sobre violações de direitos que acabaram de acontecer ou 

que estão acontecendo. O Disque 100 funciona 24 horas por dia, todos os dias 

da semana. 
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• Procure ser discreto no que diz 

respeito ao seu patrimônio e ao seu 

status social e, da mesma forma, 

procure ser discreto em relação ao 

patrimônio e status social da sua 

família. 

• Seja discreto ao utilizar as redes sociais. Preserve seus dados pessoais, suas 

imagens e sua localização. Oriente sua família a ter o mesmo cuidado.

• Tenha o hábito de observar a rotina das áreas e vias pelas quais você circula. 

Sempre que possível, altere o trajeto e os horários do deslocamento. 

• Tenha o hábito de identifi car a presença de pessoas ou veículos estranhos 

nas proximidades da sua residência ou local de trabalho. É importante que você 

transforme este hábito em algo natural e espontâneo, para que ele não cause 

estresse psicológico ou gere insegurança em você e nas pessoas do seu convívio 

diário. 

• Procure informar-se sobre quem são as pessoas do seu convívio diário, tanto nas 

relações pessoais, no caso de novos amigos, bem como nas relações profi ssionais, 

no caso de empregados diretos, prestadores de serviços e fornecedores. 
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DICAS E ORIENTAÇÕES PARA SEGURANÇA 

INDIVIDUAL E COLETIVA

SEQUESTRO



• Se você reside na capital, entre em 

contato com a Delegacia Especializada 

Antissequestro, localizada na Avenida 

Otacílio Negrão de Lima, n°640, 

Pampulha, Belo Horizonte. Se você 

reside no interior do Estado, procure 

imediatamente a Delegacia de Polícia 

mais próxima. 

• Forme uma pequena equipe com 

familiares e amigos que tenham 

equilíbrio emocional para auxiliarem os 

policiais com informações e tomadas 

de decisões. 

• Procure sempre manter a calma e 

seguir as orientações dos policiais. 

Confi e nas instruções da polícia 

mesmo que os criminosos aumentem 

o nível de estresse da situação com a 

imposição de ameaças. 

• Os policias são treinados para 

lidar com situações de alto nível de 

estresse e risco à vida, por isso é muito 

importante que a família e os amigos 

confi em nas orientações dos policiais. 

• É muito importante que os familiares 

e amigos disponibilizem todas as 

informações para que os policiais 

possam traçar a melhor estratégia e 

terem êxito na resolução do caso. 

• A opção pelo pagamento do resgaste 

é um momento muito sensível e só 

deve ser conduzida sob a orientação 

policial. 

Atenção! Esteja atento à possibilidade de um golpe de falso sequestro. Se você 

receber uma ligação ou mensagem informando que seu familiar ou amigo foi 

sequestrado, procure manter a calma e, em seguida, tente contatar o familiar 

ou amigo mencionado pelo suposto sequestrador para certifi car-se que não se 

trata de um golpe de falso sequestro. 
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Se você sofrer algum tipo de desestimulo, resistência ou desrespeito durante o 

atendimento policial, reúna informações como o nome do policial, delegacia, dia 

e horário do atendimento e faça uma denúncia à Corregedoria da Polícia Civil ou 

à Ouvidoria de Polícia.

RECLAMAÇÕES E DENÚNCIAS 

Para realizar uma denúncia à 

Corregedoria Geral de Polícia Civil de 

Minas Gerais, deve-se ir ao Setor de 

Atendimento as Partes (SAP), localizado 

na Rua Gonçalves Dias, n° 2.553, Santo 

Agostinho, Belo Horizonte, e realizar a 

denúncia presencialmente. 

Você sabia? Para fazer denúncias 

ou sugestões às unidades policiais 

você não precisa se deslocar de seu 

município. Entre em contato com 

a Ouvidoria de Polícia e faça sua 

denúncia ou sugestão. Basta ligar 

162 ou acessar www.ouvidoria-geral.

mg.gov.br

http://www.ouvidoriageral.mg.gov.br/
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