A GUARDA CIVIL MUNICIPAL
ESTÁ PENSANDO EM VOCÊ!
Seja no trabalho, em casa ou na escola,
algumas pequenas dicas podem fazer
toda a diferença para você e sua família.

ao dirigir
Ao se aproximar do veiculo, tenha em mãos
a chave do carro para agilizar a sua entrada;

Evite descer do veiculo para retirar folhetos
ou outros objetos afixados nos vidros, eles
podem ser uma armadilha.

Permaneça o menor tempo possível dentro
do veículo. Se isso for extremamente
necessário, faça-o em local que permita sua
ampla visão e esteja alerta à aproximação de
estranhos;
Não deixe seu veículo ligado com ocupantes
em seu interior (especialmente crianças),
mesmo que seja por pouco tempo;

Caso o veículo apresente problemas de
funcionamento, desconfie de estranhos que
ofereçam ajuda. Chame a assistência técnica
ou o socorro especializado de sua confiança;

Memorize o local onde estacionou o seu
veículo.

Cultive o habito de olhar ao redor antes de
estacionar e sair do carro;

Evite acionar o localizador do alarme
desnecessariamente;

Estacione o veiculo sempre em condições que facilitem a sua saída. Em geral, é conveniente
estacionar em manobra de ré. Isso favorecerá sua visibilidade e facilitará sua saída;

ao dirigir
Ao sair do veículo, certifique-se de que todas
as portas estejam efetivamente trancadas e
todos os vidros estejam fechados;

Não pare para discutir em pequenas colisões
que lhe pareçam propositais, nem caso o
veiculo seja atingido por pedras ou pequenos
objetos;

Evite andar por caminhos que você
desconheça e por áreas consideradas
perigosas, principalmente à noite;

Ao se aproximar de semáforos, procure
controlar a velocidade de modo a evitar o
sinal vermelho;

Mantenha sempre as portas travadas e os
vidros fechados, principalmente em trafego
lento;

Adesivos que caracterizam a profissão,
faculdade, esporte, composição da família,
podem chamar a atenção de pessoas mal
intencionadas. Evite fixar adesivos e outros
símbolos que possam identificar sua
condição social e características pessoais;

Tenha cuidado para não se distrair com
celulares, rádios, tablets, principalmente com
o veiculo parado;

Os carros mais vulneráveis estão mais
sujeitos a roubos e furtos. Se possível,
instale um alarme ou uma tranca para inibir
ações criminosas;

Nunca deixe chaves sobressalentes, documentos, talões de cheque, cartões de crédito, eletrônicos e outros
pertences de valor em local visível dentro do carro;

pertences pessoais
Evite ostentar bens de valor como celulares,
tablets, relógios, jóias e dinheiro em espécie;

Ao andar com bolsas e mochilas, certifiquese de que os bolsos estejam fechados;

Evite carregar sua bolsa apenas por uma alça
lateral, ela pode facilmente ser furtada;

Caso seja necessário transportar notebooks,
evite utilizar pastas próprias. Elas são
conhecidas e podem estimular iniciativas de
delitos;
Evite usar celular pendurado na bolsa, na
roupa ou no cinto da calça. Prefira
transportar o celular e a carteira nos bolsos
da frente;

em casa
Ao chegar em casa, observe se há
pessoas estranhas ou suspeitas próximas
do local. Caso suspeite de algo, não se
aproxime da residência e ligue para a
polícia;

Antes de entrar ou sair de casa, observe
se há pessoas estranhas ou suspeitas
nos arredores. Se notar algo suspeito,
procure ajuda;

Ao viajar, evite deixar as luzes acesas,
cancele a entrega de revistas e jornais.
Este é um sinal que identifica
as residências desocupadas
durante o dia.
Não comente com pessoas estranhas
sobre as próximas viagens que fará, mas
avise seus familiares e peça para que os
vizinhos de confiança recolham suas
correspondências.

no cotidiano
Preste bastante atenção em todos os trajetos a
pé, saindo do trabalho, restaurante, escola,
bares... Atenção nunca é demais!

Desconfie das pessoas que se aproximam para
pedir qualquer tipo de informação,
principalmente à noite. Mantenha distância e
continue em movimento;

Procure andar acompanhado e evite andar por
lugares desertos ou com pouca iluminação;

É muito comum que a prática de roubo ou furto
seja feita em locais estratégicos, por 2 ou mais
sujeitos. Eles quase nunca estão sozinhos.

Ao sair de casa, do trabalho ou qualquer outro
local, verifique se alguém está seguindo. Caso
suspeite que isso esteja acontecendo,
mantenha a calma, procure um local
movimentado e peça ajuda;

Utilize caixas eletrônicos instalados em locais
de grande movimentação de pessoas. Prefira
usá-los durante o dia e em horário comercial.

Lembre-se: Os assaltantes se aproveitam da sua falta de atenção!
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