
PORQUE VOCÊ MERECE
VIVER CADA MOMENTO



SAIBA QUAIS
SÃO OS DISFARCES
EM ASSALTOS A
CONDOMÍNIOS

Um levantamento feito pela Receita Federal mostra que 
no estado de São Paulo haviam 57 mil condomínios em 
2014, dado que se deve especialmente pela segurança 
almejada por moradores e conquistada quando se há  uso 
de alarmes e monitoramento, além do bom treinamento 
de funcionários para que esses não caiam em golpes. 
Confira quais são os golpes mais comuns em condomí-
nios segundo o Sindiconet, um site voltado para síndicos.



SITUAÇÕES EM QUE 
DEVEMOS TROCAR 
AS FECHADURAS

Quando pensamos em proteção residencial, logo imagi-
namos um sistema de alarmes, monitoramento, sensores 
de movimento, entre outros. A proteção com essas tecno-
logias é, segundos especialistas, essencial para diminuir a 
probabilidade de ter sua casa ou apartamento roubado. 
No entanto, existem precauções básicas que devem ser 
tomadas para que essa proteção seja efetiva. 

Uma delas é a troca das fechaduras de portas e jane-
las da residência. Segundo um estudo realizado nos EUA, 
cerca de 8% dos assaltos/furtos a residências ocorreram 
porque os bandidos possuíam as chaves para acessar as 
casas. No entanto, por ser um trabalho às vezes demo-
rado e técnico, não existe uma frequência exata para se 
trocar as fechaduras, mas sim situações que podem nos 
deixar vulneráveis e nas quais devemos realizar essa ma-
nutenção. Veja quais são esses momentos:



APÓS PERDER
AS CHAVES

Quando você perde a chave, não há um meio de saber 
se quem a encontrou é uma pessoa de bem ou não. 
Além do mais, não há um modo de saber se você de fato 
perdeu a chave ou se foi vítima de furto. O ideal é trocar 
a fechadura para não correr riscos devido à incerteza.

TÉRMINO DE 
RELACIONAMENTO

Muitos relacionamentos terminam de jeitos que 
não queremos, e o melhor para se evitar proble-
mas futuros é a mudança das fechaduras. Isso 
também se aplica a quando dividimos a residência 
com amigos ou conhecidos e há uma separação.

Metais enferrujados podem ser facilmente quebra-
dos ao se aplicar a força adequada. Fique sempre 
atento à conservação das fechaduras de portas e 
janelas e troque-as quando for necessário.

FECHADURAS 
VELHAS

MUDANÇA

A mudança de residência geralmente 
vem acompanhada de um sentimento de 
esperança de uma vida nova e próspera. 
O ideal, no entanto, é trocar todo o tipo 
de tranca de portas e janelas para que 
esse sonho não seja alterado por algum 
morador rancoroso do passado.
 
A segurança residencial funciona me-
lhor quando se une tecnologia a cuida-
dos básicos. Acompanhe no nosso blog 
matérias para que você possa se sentir 
seguro sempre, realmente aproveitando 
cada momento da sua vida.



VIAJANDO E
DEIXANDO OS
FILHOS EM CASA

Apesar de muitos pais temerem este momento, ele é ine-
vitável: a hora de viajar sozinho, aproveitar o momento e 
deixar os filhos em casa. Ao contar com um sistema de 
alarme eficiente você terá mais tranquilidade. Mas ensinar 
a dinâmica da casa também é fundamental.  Dessa forma, 
sua viagem pode ser calma e tranquila! Veja nossas dicas:



ENSINE O SEU FILHO A
CONTROLAR O SISTEMA DE ALARME
Ele precisa saber como operar, para quem ligar e tudo o que 
envolve o monitoramento. Além de mostrar a confiança que você 
tem nele, o deixará mais seguro e com controle da situação.

CHECAR ANTES DE
ENTRAR E SAIR DE CASA
Se seus filhos voltam da escola ou faculdade sozinhos, peça 
para que eles sempre observem se tem algum carro ou pessoa 
suspeita próxima a residência. Nesses casos, oriente-os a não 
entrar em casa, dar uma volta no quarteirão e procurar ajuda.

O seu filho também precisa saber como funciona os aquecedores 
da casa. Ainda que sejam automáticos, é importante saber onde 
fica e como funciona. Peça para que ele sempre cheque se há chei-
ros estranhos e se todos as bocas do fogão e forno estão fechadas.

DE OLHO NOS FOGÕES
E AQUECEDORES

Também é provável que seus filhos aproveitem a sua ausência 
para convidar amigos. Peça para que eles não compartilhem 
informações sobre a segurança e rotinas da casa com nin-
guém. Explique que não há necessidade desse assunto e que 
é algo que só diz respeito a família.

QUEM VAI ESTAR LÁ
QUANDO VOCÊ NÃO ESTIVER

HORÁRIOS

Caso você tenha mais de um filho, ensine-os a se ajudarem: 
durante o dia ver se está tudo bem um com o outro, ficarem 
atentos caso o outro se atrase para chegar em casa… Se sen-
tir protegido por quem a gente ama também é ótimo!

Liste todas as etapas que ele precisa gerenciar antes e ao voltar 
para casa. Durante o dia (mas não várias vezes para irritá-lo) man-
de uma mensagem perguntando se ele se lembrou de tudo. Não 
seja exaustivo, senão você também não aproveitará a viagem!

FAÇA UMA LISTA

Proibições não costumam funcionar com filhos e você provavelmen-
te já sabe disso. Se você o considera com idade suficiente para dei-
xá-lo sozinho em casa, ele também é capaz de entender o grau de 
responsabilidade que ele tem. Trate-o como um igual, como alguém 
de quem você quer uma ajuda real. Mostre-se acessível sempre.

A NOÇÃO DE RESPONSABILIDADE



VOCÊ TEM MEDO DE 
MORAR SOZINHO?
Morar sozinho é uma experiência que muda qualquer pes-
soa: experienciar a própria companhia, liberdade e apren-
der muito sobre si mesmo é renovador. Porém, também 
pode causar medo: muitos se sentem sobrecarregados ou 
espantados com a responsabilidade de cuidar da segu-
rança da própria casa. Para que isso não aconteça com 
você, selecionamos algumas dicas para que você se sinta 
confortável e seguro dentro de casa!



APÓS PERDER AS CHAVES

A fechadura com defeito, vidros que estão soltos e preci-

sam ser trocados… Todos os consertos que envolvem sua 

segurança só dependerão de você. Por isso, a tendência 

de protelar deve ser deixada de lado.  Para facilitar: mar-

que um dia na semana para resolver tudo. Assim, você 

não precisa organizar muito seu tempo durante a semana!

APÓS PERDER AS CHAVES

Algo tão simples que muitas vezes se torna assustador 

para marinheiros de primeira viagem: será que tran-

quei mesmo a porta? Ou isso foi ontem? Será que fe-

chei as janelas? Para facilitar: coloque um papel atrás 

da porta e, sempre que você sair e estiver certo que 

fechou tudo, marque no papel. Quando bater a dúvida, 

você lembrará que marcou no papel e isto será o seu 

código para entender que cumpriu com tudo! Com o 

tempo, isso será automático e você se livrará da terrí-

vel sensação de ter deixado algo aberto.

CONHEÇA SEUS VIZINHOS

Criar laços onde se vive é saudável e fundamental. Imagina aconte-

cer algo, precisar de alguém e estar sozinho? Aproxime-se da sua 

vizinhança. Além de amigos, você terá ao seu lado pessoas que po-

derão te ajudar nos momentos de solidão. Para facilitar: Se você for 

fazer uma reunião em casa com seus amigos uma boa forma de se 

aproximar dos vizinhos é convidá-los. Assim, não fica uma situação 

constrangedora e eles poderão interagir com você tranquilamente!

FECHE AS CORTINAS

Manter as cortinas fechadas não é só uma questão de 

privacidade. Principalmente para quem mora sozinho, 

é uma forma de evitar que possíveis invasores notem 

a sua rotina e saibam que você está sozinho. Para fa-

cilitar: Cortina black-out ajuda a preservar seu sono e 

sua privacidade. É uma boa escolha!

TENHA SEU CELULAR
SEMPRE CARREGADO

Da mesma forma que você - durante a adaptação à nova vida - 

possa se sentir desconfortável às vezes, sua família e amigos tam-

bém podem se sentir preocupados caso não consigam te contatar. 

Lembre-se: não há ninguém além de você para dar notícias suas! 

Então, cultive o hábito de ter sempre o celular carregado por perto 

para que as pessoas não se preocupem à toa. Para facilitar: exis-

tem infinidades de baterias externas para celular. Compre e tenha 

uma em casa: inclusive se faltar luz, você também fica sossegado!

SISTEMA DE
SEGURANÇA EFICIENTE

Sentir-se seguro é ter segurança e conseguir aproveitar todos 

os momentos da vida, pois você tem a tranquilidade de saber 

que sua casa está protegida. Para isso, ter uma empresa de 

alarme e monitoramento é fundamental que - através do ser-

viço rápido e tecnologia - te permite aproveitar mais as coisas 

da vida! Para facilitar: conheça a área de serviços oferecidos 

pela Portland (clique aqui) e entre em contato com a gente.



COMO OS
MORADORES PODEM
AUXILIAR NA SEGURANÇA 
DO CONDOMÍNIO
Morar em condomínio é uma escolha feita por famílias que muitas 
vezes buscam qualidade na segurança por conta de profissionais 
especializados. Mas para que isto seja ainda mais eficiente é preciso 
que o próprio morador esteja atento a medidas simples. Veja:



Mantenha a máxima discrição quanto aos valores 
guardados na casa, existência de cofres, etc.

Ao chegar ou sair da garagem, observe se não 
há pessoas estranhas ou suspeitas aguardando. 
Qualquer suspeita deverá ser comunicada imedia-
tamente ao colaboradores.

Ao estacionar seu veículo na garagem,
deixe-o trancado, com o alarme ligado
e sem pacotes e objetos à vista.

Alerte a portaria para que receba
as encomendas ou visitantes.

Não autorize a subida de entregadores,
e desça à portaria para receber encomendas.

Não autorizar a subida de nenhum prestador de 
serviços, especialmente, os que não tenham sido 
requisitados, como vendedores.

Não deixe cópias das chaves na
portaria ou com demais colaboradores.

Moradores dos 1º e 2º andares devem ter um
cuidado especial para proteger as áreas de acesso.

Quando estiver ausente, feche as portas
e janelas com trincos. Reforce a porta
da frente com fechaduras auxiliares.

Mantenha-se informado sobre o funcionamento
de alarmes e câmeras de monitoramento.

Se, infelizmente, for surpreendido por assaltantes, 
procure manter a calma. Não encare diretamente 
e nem discuta. Se for levado para dentro da resi-
dência, tente sinalizar os colaboradores do condo-
mínio discretamente.



POR QUE O
MONITORAMENTO
É IMPORTANTE

Sentir-se seguro em casa pode não ser tão fácil quan-
to parece. A cada dia que passa, os ladrões ficam 
mais audaciosos e, de repente, muros altos, corren-
tes e cães já não são mais capazes de coibir a ação 
criminosa – até porque muitos roubos domésticos 
são realizados após longas observações do local e do 
hábito de vida das pessoas que moram na residência.

O uso de alarmes e câmeras para o monitoramento é 
eficaz exatamente por esse motivo: além da presen-
ça de placas demonstrando que o local está sendo 
monitorado (o que já intimida os bandidos), a central 
onde os dados são recebidos faz com que haja um 
controle se os locais estão sendo visitados por pes-
soas suspeitas, sendo possível identificar as pessoas 
com o uso de câmeras em alta definição.

Essas formas de prevenção são eficazes porque, se-
gundo especialistas em criminologia, a ideia dos ban-
didos é entrar e sair ileso com o mínimo de chance 
de serem identificados depois de cometerem o ato. O 
monitoramento por câmeras já deixa claro que isso 

não acontecerá, e a presença de sensores infraver-
melhos complementa o sistema causando o susto 
caso haja uma invasão, além de servir de alerta para 
toda a vizinhança.

Mesmo em apartamentos, a utilização de sistemas 
parecidos é importante para proteger seu lar en-
quanto você está fora ou para evitar os chamados 
“arrastões”, que são invasões em massa a todos os 
apartamentos de um prédio. Um sistema de monito-
ramento próprio pode proteger tanto o seu lar quanto 
funcionar como um complemento para a segurança 
de todo o prédio.

Através de medidas preventivas, é possível viver uma 
vida tranquila sem medo de roubos ou assaltos. Co-
nheça os planos da Portland, e veja que essa tranqui-
lidade está ao alcance das suas mãos.

Para mais dicas de segurança, acesse o site da 
Portland. Veja também os serviços que oferecemos.
www.alarmesportland.com.br



ouvidoria@alarmesportland.com.br
(11) 4587-7755 / 0800 155 499


