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EM CASA:
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EVITE SAIR DE SUA RESIDÊNCIA APÓS AS 22H.  
Ao sair de casa com o seu veículo – e ao 
retornar –, peça sempre que alguém da sua casa 
observe sua saída e chegada. Isso dificulta a 
ação de ladrões na abertura e no fechamento 
do portão eletrônico (caso haja). Se você se 
tornar uma vítima de sequestro relâmpago, por 
exemplo, alguém imediatamente acionará a 
polícia por você.
  
Ao aproximar-se da sua residência ou do local 
onde você vai estacionar o seu veículo (em via 
pública), OBSERVE SE HÁ PESSOAS OU 
VEÍCULOS SUSPEITOS. Se houver, não pare! 
Dê uma volta na rua, procure outro lugar para 
estacionar e, caso isso não seja possível, com 
uma distância segura da situação suspeita, 
acione a Polícia Militar, pelo número 190.
  
TENHA O CONTATO DOS SEUS VIZINHOS MAIS 
PRÓXIMOS. Se for possível, crie um grupo de 
comunicação com eles e certifique-se sempre 
que houver alguma situação de anormalidade. 
Por exemplo, uma circulação atípica de pessoas 
na casa de alguém ou uma suposta mudança, 
com pessoas retirando objetos da casa de 
alguém. Nesses casos, entre em contato com 
o vizinho para se certificar que está tudo bem; 
se não estiver convencido, acione 
imediatamente a Polícia Militar.
  
Oriente os moradores da sua casa – caso more 
em condomínio, informe também os porteiros 
e seguranças do seu prédio – a não permitirem 
a entrada de estranhos, mesmo que sejam 
ENTREGADORES, VENDEDORES, 
AGENTES DE SAÚDE, ENTRE OUTROS. 

HÁ CRIMINOSOS SE PASSANDO POR ESSES 
PROFISSIONAIS PARA COMETER ROUBOS E, 
EM ALGUNS CASOS, FAZENDO MORADORES 
COMO REFÉNS. 
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AO SAIR ÀS RUAS: 

Por isso, ao conduzir o seu veículo, verifique se 
não está sendo seguido por carros ou motos. 
Caso suspeite que está sendo seguido, adote 
medidas como fazer um retorno duas vezes ou 
circular dentro de um quarteirão para tentar 
confirmar a sua suspeita. Se ela se confirmar, 
procure manter a calma, ligue para o 190, 
informe a placa do seu veículo, o modelo, 
a sua localização e qual será o seu destino. 
O atendente provavelmente ficará com você 
na linha durante o trajeto. Observe também as 
características do veículo que está seguindo 
o seu e informe. 
   
AO DIRIGIR, não use o telefone celular, 
mesmo quando o veículo estiver parado. 
Sempre fique atento aos veículos que se 
aproximam, principalmente às motos. 
 
Permaneça o mínimo possível parado no 
semáforo fechado. Para tanto, observe a 
distância quando o semáforo ficar vermelho e 
reduza a velocidade antes! Aproxime-se 
lentamente, para dar tempo de o sinal abrir 
sem que você tenha que ficar parado na via.   
Se não for possível, pare sempre nas faixas 
mais à direita. Quanto mais à esquerda e à 
frente, maior a probabilidade de ser abordado. 
Mantenha o carro engrenado, evite ficar muito 
próximo do veículo à sua frente. As janelas 
devem ficar fechadas.  

Prefira trajetos mais iluminados e com 
maior movimento. Evite ruas escuras e 
ermas. Evite parar para ajudar pessoas 
desconhecidas, sobretudo à noite.
Não cole adesivos que exponham você. Onde 
você estuda, malha, trabalha, quantas pessoas 
moram na sua casa, se há crianças a bordo. 
Adesivos podem dar muitas pistas aos 
criminosos, bem como atrair a atenção deles 
para você e sua família. 

Antes de sair do seu veículo, e ao retornar, 
quando parado em estacionamento público, 
observe as proximidades, se há pessoa que 
levante suspeitas. Pessoas dentro de 
veículos também podem ser uma ameaça. 
Se notar alguma dessas situações, seja 
cauteloso! Peça a um segurança para o 
acompanhar, espere pela aproximação de 
mais pessoas para voltar/ir até o veículo. 

DEVIDO AO ESVAZIAMENTO 
DAS VIAS, A POSSIBILIDADE 
DE ASSALTOS A PEDESTRES 
E MOTORISTAS AUMENTOU.

Caso suspeite da 
situação, acione a 

Polícia Militar, 
pelo número 190.

NÃO DEMORE AO ENTRAR,
E SAIR DO CARRO; TENHA A CHAVE 
ACESSÍVEL ÀS MÃOS, PREVIAMENTE.

 
NUNCA PERMANEÇA 

NO CARRO ESPERANDO ALGUÉM, 
PRINCIPALMENTE À NOITE. 

Se não for possível, posicione-se de forma 
que possa sair simplesmente acelerando. 
Nesse caso, mantenha o carro ligado, 
engrenado e tenha atenção ao seu redor.  

Considere compartilhar com um familiar a 
localização do seu celular e/ou do 
automóvel. Se for vítima de um assalto, 
mantenha a calma, não reaja, evite 
movimentos bruscos e atenda calmamente 
aos comandos do bandido.
  

Ao retornar com o seu carro, 
higienize o volante, a maçaneta, 

o câmbio e outras áreas que sejam 
tocadas por você, com álcool 70  .


