Algumas regras de segurança para condomínios e edifícios
■ Ao atender estranhos, mantenha o portão fechado.
■ Em caso de entrega de encomendas, deve o condômino comparecer à
portaria e evitar o acesso do entregador aos apartamentos.
■ Nos horários de limpeza e recolhimento de lixo, manter as entradas dos
edifícios fechadas.
■ Ao receber prestadores de serviços, identificá-los.
■Ao abrir o portão da garagem, verificar se não há estranhos próximos ao
portão.
■Ao contratar funcionários exigir documentos e referências, certificar-se quanto
à autenticidade e veracidade das informações.
■Ao chegar ou sair da garagem, observar se não há pessoas estranhas ou
suspeitas; se houver, aguarde ou informe a Polícia Militar.
■As entradas do edifício devem ser iluminadas.
■Os equipamentos de segurança (portas, portões, porteiros eletrônicos,
extintores e outros) devem estar em perfeitas condições.
■ Elogie a ação dos funcionários que visam a segurança.
■ Desenvolva reuniões periódicas que visam a segurança.
Veículos
■Antes de entrar no veículo, tenha o hábito de olhar a sua volta.
■ Ao dirigir mantenha as portas travadas.
■Quando em semáforo, pare nas faixas de rolamento centrais, longe do veículo
da frente e mantenha os vidros fechados; à noite redobre a atenção.
■ Evite dar carona a desconhecidos.
■ Estacione em locais movimentados e iluminados.
■Não entregue as chaves de seu veículo a desconhecidos dizendo-se
manobristas.
■ Quando estacionar certifique-se de que o veículo está com os vidros
fechados e portas trancadas.
■ Utilize aparelho de som com frente removível, e leve consigo, não a deixe no
veículo.
■ Acione os dispositivos de segurança.
■ Não deixe armas, documentos ou chaves no veículo.
Banco
■Ao sacar seu dinheiro, verifique se não está sendo observado, e não o conte
próximo de pessoas.
■ Ao sair do banco, verifique se não está sendo seguido.
■ Nunca forneça cartão magnético e senha pra desconhecidos, e evite fazê-lo
a familiares.
■ Em caso de problemas no caixa 24 horas não aceite ajuda de pessoas
estranhas,procure um funcionário do banco.
■ Na escolha de senhas evite datas de aniversário, telefones, placas de
veículos ou sequências numéricas.

■Não guarde cartão e senha juntos.
■Ao digitar sua senha, coloque o corpo próximo ao teclado, impedindo que
estranhos visualizem a operação.
■Cuidado com esbarrões; se o cartão cair certifique-se que o devolvido
realmente é o seu.
Compras
■Organize seu roteiro de compras.
■Tenha sempre dinheiro trocado e distribuído em vários bolsos.
■Prefira pagar com cheque ou cartão.
■Leve apenas um cartão de débito ou crédito; leve apenas os cheques que vai
utilizar, sempre cruzados e nunca preenchidos nem assinados.
■Transporte seus pertences junto ao corpo.
■Não exponha sua carteira ou seu dinheiro em público.
■Evite aglomerações e não se distraia.
■Procure atendimento de funcionários devidamente identificados.
■Mantenha a atenção e os cuidados mesmo em lojas de departamentos e
supermercados com seguranças, eles estão ali para proteger a loja e não os
consumidores.
■Quando acompanhado por crianças, conduza-as sempre pela mão, oriente-as
para no caso de se perderem ou estarem em perigo procurarem quando
possível um Policial Militar.
Filhos
■Conduza-os à escola ou os entreguem as pessoas de sua confiança.
■No veículo trave as portas e mantenha os vidros fechados.
■Transporte as criança no banco de trás.
■Oriente-os a não conversar com estranhos.
■Faça com que a criança saiba seu endereço ou telefone (reforce para não
fornecer os estranhos) para contato e oriente-a para que em situação de risco
procure um Policial Militar.
■Ao sair com seus filhos, não os perca de vista.
■Não deixe as crianças colocarem as mãos, braços ou a cabeça para fora da
janela do carro.
■Oriente-o quanto ao contato com pessoas estranhas, principalmente em
escolas.
■Tudo na vida tem sua hora, inclusive dirigir automóvel e motos.
Ao ser vítima de assalto
■Não reaja, a reação pode causar sua morte.
■Procure manter a calma.
■Lembre-se de observar as características dos assaltantes, se possível.
■Após o ladrão fugir, ligue imediatamente para o telefone 190, transmita as

características dos assaltantes e a direção que tomaram, e registre queixa
na DP;
■Memorize as características e as placas do seu veículo; isto é fundamental
para sua provável recuperação.

