Dicas de Segurança I
Cuidados no dia-a-dia
Nas Ruas
•

Previna-se contra a ação dos marginais não ostentando
objetos de valor como relógios, pulseiras, colares e
outras jóias de valor.

•

Evite passar em ruas ou praças mal iluminadas.

•

Se sentir que está sendo seguido, entre em algum
estabelecimento comercial ou atravesse a rua.

•

Não saia com grandes quantias de dinheiro ou cartões de
crédito se não houver necessidade.

•

Não abra a carteira ou a bolsa na frente de estranhos. Separe pequenas quantias de
dinheiro para pagar passagem, café, cigarros etc.

•

Ao sair sozinho, procure sempre ficar no centro da calçada e na direção contrária ao
trânsito. Fica mais fácil perceber a aproximação de um veículo suspeito.

•

Não deixe de comunicar a presença de pessoas em atividades ou atitudes suspeitas nas
proximidades de sua residência e/ou local de trabalho.

•

Ao retornar, notando algum sinal estranho (porta aberta, luzes acesas etc.), não entre em
sua residência, chame a polícia militar.

Nas Compras
•

Procure não ir às compras sozinho. Se possível leve alguém
para acompanhá-lo, é mais seguro.

•

Nunca deixe sua bolsa ou compras em locais onde possam
ser roubados.

•

Prefira pagar suas contas com cartão ou cheque. Assim
você não precisa conduzir grandes quantias em dinheiro.

•

Procure não entrar em lojas muito cheias. Faça suas
compras em horários de menor movimento.
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•

Evite carregar muitos pacotes para não ocupar as duas mãos.

•

Nunca mostre dinheiro em lugares públicos, especialmente em bares, restaurantes,
cinemas, lojas, barracas de camelôs etc.

•

No caso de furto ou qualquer ocorrência policial, não perca tempo, comunique
imediatamente à Delegacia de Polícia mais próxima da área.

Nos Bancos

•

•

Evite conversar com pessoas estranhas dentro ou fora do
banco.

•

Proteja bem o dinheiro ou cheques na hora que for ao banco
fazer depósitos.

•

Ao sair do banco olhe bem para todos os lados para ter
certeza de que não está sendo seguido.

•

Nunca aceite ajuda de estranhos ao utilizar os caixas
eletrônicos.

Se, ao sair do banco, o pneu do seu carro estiver vazio, volte e confie seu dinheiro à guarda
do gerente e, só então providencie a troca pelo estepe. Você estará evitando a ação dos
ladrões que roubam sua pasta com dinheiro enquanto você troca o pneu ("golpe da
furadinha").

No Transporte Coletivo

•

•

Dentro do coletivo, mantenha a bolsa, carteira, pacotes ou
sacolas na frente do seu corpo.

•

Em ônibus com poucos passageiros, procure viajar
próximo ao motorista.

•

Ande sempre com o dinheiro da passagem contado ou dê
preferência aos vales transporte.

•

Evite ficar sozinho em pontos de ônibus isolados.

Nos trens urbanos evite andar em vagões vazios, principalmente à noite.
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Nas Praias, Cachoeiras ou Balneários
•

Nunca leve objetos de valor para a praia ou à cachoeira ou
balneários.

•

Cuidado com vendedores ambulantes, alguns deles estão
lá somente para praticar pequenos furtos ou outros
delitos.

•

Nunca deixe seus pertences sozinhos. Peça a alguém de
confiança para olhar enquanto você vai tomar banho.

•

Não aceite bebida de estranhos. Pode estar adulterada
com algum tipo de droga ou remédio.

•

Confira bem a sua despesa. Garçons desonestos existem em todos os lugares.

•

Evite ir e/ou banhar-se sozinho e em locais inóspitos e que você não conhece.

Nos Cruzamentos

•

•

Ao parar sozinho em cruzamentos desertos, principalmente à
noite, deixe o carro em primeira marcha e ao sentir a
aproximação de suspeitos, não hesite, se não vier carros no
outro sentido, avance o sinal e saia.

•

Ao dirigir, evite usar jóias, relógios caros, pulseiras e outros
objetos de valor. Isso costuma atrair marginais.

•

Se possível, mantenha os vidros do carro fechados e as
portas travadas por dentro. Tenha cuidado ao parar nos
sinais de trânsito.

•

Procure não abrir os vidros de seu carro para vendedores
ambulantes, podem ser assaltantes disfarçados.

Não pare para discutir pequenas batidas, principalmente à noite. Bandidos usam esse
artifício como um pretexto para assaltar.
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No Carro
•

Onde estiver, tenha cuidado com o seu carro. Não existem
locais totalmente seguros.

•

Nunca deixe documentos, talões de cheques, objetos de
valor dentro do carro.

•

Ao sair do carro, mesmo que por alguns minutos, levante
os vidros, tranque as portas e o porta-malas e ligue o
alarme.

•

Nunca deixe as chaves sobressalentes dentro do carro.

•

Procure estacionar em locais vigiados por pessoas de confiança e, se possível, em locais
iluminados e visíveis.

•

Em locais que você não conhece, procure não hostilizar os guardadores. Seu carro pode
sair arranhado.

•

Nunca dê carona a estranhos.

•

Procure usar dispositivos de segurança como: sistema de alarme, corrente de direção,
chave geral interruptora e tranca de direção.

•

Ao perceber alguém lhe seguindo insistentemente, dirija-se a um posto ou viatura policial.

•

Não entregue seu carro a manobristas ou lavadores desconhecidos ou em locais que não
são sabidamente seguros.

•

Procure não se aproximar do seu carro e nem entrar nele se perceber a presença de
pessoas em atitudes suspeitas nas proximidades.

•

Não jogue lixo pela janela do veículo.

Nos Grandes Eventos
•

Sempre que possível, compre ingressos antecipados.
Evite cambistas, você pode estar comprando ingresso
falso.

•

Ao levar crianças às praças de esportes, procure
identificá-las com nome, endereço e telefone.

•

Nunca atire objetos dentro do campo ou quadra de
jogo.

•

O clima de disputa deve restringir-se à partida. Evite discutir ou hostilizar torcedores
contrários.

•

Nunca leve fogos de artifício para praças esportivas. Isso pode provocar sérios acidentes e
até incêndios.
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•

Garrafas, latas, mastros de bandeiras de metal e outros objetos são proibidos na platéia.

•

Ao sair do estádio, vá com calma. Evite pânico e correrias e, se possível, não se misture com
a torcida adversária.

Condomínios e Edifícios
•

Ao atender estranhos, mantenha os portões fechados e a
pessoa do lado de fora.

•

Só abra o portão após a identificação do visitante e o aviso
prévio ao morador. Se for o caso, peça ao morador para
identificar o visitante.

•

Ao receber encomendas, solicite a presença do morador na
portaria. Caso o morador não se encontre, receber e guardar
para posteriormente ser retirado por um morador ou
entregue por um funcionário.

•

Nunca permita que o entregador faça a entrega pessoalmente.

•

Ao receber prestadores de serviços, identifique-os e anote o número do documento de
identificação. Em seguida avise ao condômino para que ele autorize o acesso ao
apartamento. É prudente o funcionário do condomínio acompanhar o visitante até o
apartamento a ser visitado.

•

Na entrada e saída de pessoas do condomínio, verificar se não existe a presença de
estranhos ou suspeitos.

•

Ao abrir a porta da garagem para os condôminos, verifique se não há pessoas suspeitas
dentro do carro.

•

Procure não deixar cópias de chaves na portaria.

•

Como critério de segurança preventiva, é prudente a fixação de listas com telefones de
emergência em pontos estratégicos do condomínio.

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