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

153
199
190
193

Dicas de prevenção e segurança
Cuidado com a ação conhecida como “Saidinha dos Bancos”

Povo civilizado, cidade limpa. Não jogue este folheto na via pública.

O olheiro da quadrilha seleciona a vítima dentro da agência. Ele verifica
quem realiza saques de grandes quantias. Em seguida, por celular, avisa os
comparsas do lado de fora que esperam a vítima sair para segui-la. Os
bandidos abordam a vítima e anunciam o assalto.

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

Este follheto contém dicas de segurança que vão lhe ajudar a evitar este
tipo de crime. Leia atentamente as orientações e procure segui-las da melhor
forma possível. Boa Leitura.

Evite ir às agências nos horários de pico. Os assaltantes
procuram maior movimento, o que significa mais dinheiro em
circulação;

Ao fazer um saque, não coloque o dinheiro ou a carteira no
bolso de trás;

Guarde bem o
dinheiro
e
os
cheques quando for
ao Banco;

Confira
o
valor
enquanto estiver no
caixa e separe uma
parte do dinheiro para
eventuais despesas.
Não confira o dinheiro
saindo ou fora da
agência;

Procure deixar seu veículo no estacionamento do Banco ou
em local próximo;

Ao sair do Banco, olhe para todos os lados para ver se não
há ninguém lhe esperando ou lhe seguindo;

Fique atento com pessoas com atitudes suspeitas dentro da
agência. Em caso de suspeita, avise à gerência do Banco ou
acione uma viatura de segurança;

Em caso de roubo, procure manter a calma e NÃO REAJA.
Se
possível, discretamente, procure memorizar
características dos
assaltantes. Avise
imediatamente a
Guarda Municipal de
Barueri sobre o
ocorrido.
Os telefones para
comunicar emergências são: 153 ou
199.

Recuse ajuda de estranhos. Caso necessário, peça ajuda
para um funcionário da agência, devidamente identificado;

Evite conversar com estranhos na fila do Banco ou fora da
agência, principalmente se o assunto for dinheiro;

