Dicas de Segurança II
Ao Viajar
Casa ou apartamento
•

Não comente sua viagem com pessoas estranhas por
perto.

•

Avise a um vizinho de confiança sobre a sua viagem.
Se possível, deixe um número de telefone e ligue de
vez em quando para saber se está tudo bem.

•

Ao se ausentar por um longo período, peça a um
parente ou amigo de confiança para visitar sua
residência periodicamente.

•

Suspenda a entrega de jornais e solicite a um vizinho
para recolher a correspondência.

•

Nunca deixe jóias ou dinheiro guardado em sua residência, mesmo que possua um cofre.
Procure depositá-los nos bancos.

•

Reforce a fechadura da porta da frente. Feche bem todas as portas e janelas, se possível
com trancas.

•

Desligue a campainha para evitar que pessoas fiquem testando para saber se existe alguém
na residência.

•

Evite colocar cadeados do lado de fora do portão. Isso pode mostrar que os moradores
estão fora da residência.

•

Só entregue as chaves de sua residência a pessoas de confiança.
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Veículo
Antes de viajar, verifique:

•

Freios e suspensão.

•

Combustível e óleo.

•

Limpadores de pára-brisas.

•

Documentos: Carteira Nacional de Habilitação,
Identidade e Certificado de Registro e Licenciamento
do Veículo e Seguro Obrigatório em dia.

•

Faróis, extintor
carregado).

•

Pneus, estepe, "macaco", chave de roda e triângulo.

de

incêndio

(verifique

se

está

Motoristas
•

Sinalização não é enfeite. Se existe, é necessária e deve ser seguida e respeitada.

•

Obedeça a sinalização e evite acidentes.

•

Nunca ultrapasse pela direita.

•

Só ultrapasse obedecendo à sinalização e a prudência. Na dúvida não ultrapasse.

•

Não use bebidas alcoólicas quando for dirigir. A multa é altíssima e pode dar cadeia na hora.

•

Evite fumar ao dirigir. Brasas de cigarro já causaram muitos acidentes.

•

Nunca coloque seu filho nem pequenos animais no colo, ao guiar. Criança sempre deve ser
conduzida no banco traseiro e com cinto de segurança.

•

Conserve sempre uma distância prudente do veículo da frente.

•

Não esqueça: o cinto de segurança é obrigatório em todo o território nacional.
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Motociclistas

•

•

Nunca dirija sem capacete.

•

Não dirija entre os carros. Procure ocupar o espaço de um
carro.

•

Ande sempre com as luzes ligadas, inclusive de dia.

•

Transportar criança com menos de 7 anos é uma infração
gravíssima.

•

O passageiro é obrigado a usar capacete.

Mesmo que o semáforo abra para você, verifique se não vem alguém na direção contrária.
Lembre-se você é o menos visível.

Pedestres

•

Obedeça a sinalização de trânsito.

•

Só atravesse nas faixas de segurança.

•

Mesmo na faixa e com o sinal fechado para os veículos,
preste atenção ao atravessar.

•

Em estradas, procure atravessar nas passarelas (quando
houver), não transite pelo leito das estradas e nem pelos
canteiros centrais.
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Cuidados nas estradas
•

Dirija sempre com atenção e respeitando as leis do trânsito
e os motoristas.

•

Em caso de acidente ou algum problema mecânico, elétrico
ou pneu furado, procure remover o veículo da pista para o
acostamento, acenda o pisca-pisca e use o triângulo.

•

Mantenha uma distância segura do veículo que vai na frente.

•

Em caso de chuva ou neblina, use faróis baixos e dirija com
muita atenção.

•

Nunca ultrapasse pela direita ou pelo acostamento.

•

Jamais ande com o pisca-alerta ligado.

•

Deixe o acostamento livre para permitir a passagem de veículos de socorro (ambulâncias
e/ou viaturas de bombeiros ou de polícia).

•

Respeite os limites de velocidade.

•

Nunca dê carona a estranhos.

Ao viajar para as praias ou balneários
•

Respeite a privacidade dos moradores, principalmente dos
nativos. Evite usar o som do carro a toda altura.

•

Mantenha os locais visitados limpos. Guarde seu lixo e
coloque nos depósitos.

•

Não se arrisque a nadar em águas que não conhece. Maré
cheia e rios com corredeiras são sempre mais perigosos.

•

Não fique muito tempo exposto ao sol. Use protetor solar e
evite queimaduras.

•

Ao comer ou beber demais, não entre na água imediatamente após a alimentação.

•

Ao usar alguma embarcação de turismo, exija coletes salva-vidas.

•

Ao entrar na água, entre com cuidado e não vá muito fundo. Se não souber nadar evite
passar da "água na cintura", que é a profundidade segura.
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Ao viajar para o interior
•

Evite fazer fogueiras na mata, isso pode provocar grandes incêndios.

•

Respeite a natureza, não agrida os animais ou as plantas.

•

Nunca jogue lixo nos rios, lagos ou açudes.

•

Trate os moradores com respeito e dignidade que merecem.

Nos Terminais Rodoviários, Ferroviários, Cais do Porto
e Aeroportos
•

Não aceite ajuda de pessoas não credenciadas interessadas
em carregar sua bagagem.

•

Nunca deixe a sua bagagem sem ninguém de confiança
olhando.

•

Mantenha sempre a vigilância das crianças nesses locais.

•

Ao despachar qualquer bagagem, inclusive de mão, verifique
se estão muito bem fechadas.

•

Coloque identificação visível em todas as suas bagagens.

•

Ao viajar de ônibus, evite carregar objetos de valor e principalmente grandes quantias em
dinheiro.

•

Nos ônibus interurbanos, desconfie de passageiros que sobem fora dos pontos de parada e
sem bagagem.

Fonte: http://www.seguranca.ce.gov.br/cuidados.jsp
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