Telefones úteis:
Guarda Municipal de Barueri:
Defesa Civil:
Polícia Militar:
Bombeiros:

153
199
190
193

Dicas de prevenção e segurança
Sua viagem mais segura
Cuidado, sua viagem pode estar em perigo. Bandidos
especializados em cometer roubos dentro dos transportes coletivos
aguardam momentos de distração dos passageiros para praticarem
os crimes.

Não jogue este folheto na via pública.

Rua da Prata, 565, Jardim dos Camargos
Telefones: 4198-3205 ou 4199-1400
secretariaseguranca@barueri.sp.gov.br

Este folheto contém dicas que podem tornar a sua viagem mais
segura. Leia atentamente as orientações e procure segui-las da
melhor forma possível. Boa leitura.

 Evite ficar sozinho em pontos de
ônibus isolados, especialmente à
noite. Dê preferência aos pontos
iluminados e movimentados;

 Dentro da condução, coloque
bolsas, pacotes, sacolas, carteiras
e celulares na frente do seu corpo,
especialmente quando o transporte
estiver lotado;
 Em momentos de superlotação, cuidado com as pessoas que
insistem em conduzir os seus pertences;

Deixe separado o dinheiro da
passagem e evite fazer o pagamento da
viagem com notas de alto valor;


Fique atento com a movimentação de
pessoas dentro e fora do coletivo. Em caso
de suspeita, desça no próximo ponto e avise
a Guarda Municipal de Barueri;
 Desconfie de esbarrões,
empurrões e cotoveladas;


Caso você esteja sendo
incomodado por alguém, mude
de lugar;

 Procure manter a atenção. Não
se distraia com conversas ou
leituras;

 Desconfie de estranhos que tentem aproximação e recuse
convites de pessoas que tenha acabado de conhecer;
 Não fique próximo ao cobrador
do ônibus;
 Evite colocar a carteira nos
bolsos de trás da sua calça;
 Evite ter objetos pendurados
na roupa ou na cintura, tais
como, celulares ou aparelhos
sonoros;
 Evite parar próximo às portas
e mantenha a atenção ao entrar
ou sair do ônibus. Estes são os
locais e os momentos preferidos
por ‘batedores de carteira’;
 Fique atento com pessoas que
desembarcam com você. Caso
suspeite de algo dirija-se ao
primeiro local habitado e peça
ajuda;
 Se o coletivo que você estiver for assaltado, mantenha-se calmo.
Não encare diretamente os assaltantes, não tente dialogar ou
interferir no roubo, não faça movimentos bruscos e principalmente,
NÃO REAJA. Se possível, discretamente, procure memorizar
características dos ladrões. Avise imediatamente a Guarda
Municipal de Barueri sobre o ocorrido. Os telefones para a
comunicação de emergências são: 153 ou 199.

