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

153
199
190
193

Dicas de prevenção e segurança
Seu veículo mais seguro

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

Este folheto foi desenvolvido com o objetivo de diminuir riscos
de furto e roubo de veículos. Ele contém orientações que vão lhe ajudar a
manter o seu veículo em segurança.

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

São alternativas de segurança muito simples e que se forem
seguidas podem evitar resultados indesejados. Leia atentamente as dicas
e procure segui-las da melhor forma possível. Boa leitura.

Antes de estacionar seu veículo na via pública observe a presença de
pessoas em atitudes suspeitas por perto. Assaltantes preferem abordar as
vítimas nesse momento;
Levante os vidros, tranque as portas e o
porta-malas, mesmo que seja por um minuto;

Não fique dentro do veículo quando
parado e não estacione onde você não tenha
condições de sair rapidamente;
Quando estacionar em locais públicos procure deixar seu carro em locais
movimentados e iluminados;
Evite deixar documentos, talões de cheque,
cartões de crédito, objetos de valor expostos
dentro do veículo. Guarde embrulhos no portamalas;
Nunca namore, espere por alguém ou pare
para conversar, com o veículo parado, assim
há mais facilidade para o assaltante;
O suspeito nem sempre tem cara de suspeito. Mas todos têm o mesmo
reflexo condicionado: olham em volta nervosamente, andam lentamente e
tentam passar a impressão de que não irão
em sua direção. Vindo por trás, tentam ficar
no ângulo morto de seu retrovisor;

Ao ultrapassar lombadas não pare
totalmente o veículo, assim você evita
eventuais abordagens;

À noite e em locais isolados, ao
aproximar-se de semáforos, observe se
há pessoas próximas a ele. Caso haja,
controle a velocidade, para que ao se
aproximar do semáforo ele já esteja
aberto;

Se o pneu de seu carro furar em local isolado não corra riscos. Andar 1 ou 2
quilômetros com o pneu baixo ou vazio pode lhe trazer prejuízo menor do
que ser assaltado;

Não pare para discutir freadas bruscas ou mesmo pequenas batidas,
especialmente à noite. Com frequência, os ladrões começam assaltos desta
forma;

Ao aproximar-se de sua garagem,
verifique a presença de suspeitos por perto.
Caso haja, dê algumas voltas no quarteirão
antes de entrar em casa. Caso eles
permaneçam no local, avise a Guarda
Municiapal de Barueri. Telefones de
emergência: 153 ou 199 ;

Use no veículo, alarme e/ou travas. Dê
preferência àquelas que ficam mais visíveis.
Ladrões não querem correr riscos. Eles preferem
carros que ofereçam menor resistência ao furto.

