Dicas de Segurança
para dirigir

Medidas que irão dificultar ou impedir que seu veículo seja furtado ou roubado:
1) Use chave-geral, trancas e alarmes. Tenha sempre um sistema de segurança e alarme no seu
carro;
2) Evite estacionamento em calçadas e outros locais proibidos, principalmente os que são controlados por "flanelinhas";
3) Não estacione o seu carro em local mal iluminado e em ruas desertas. Utilize sempre os locais
permitidos para estacionar;
4) Ao estacionar feche inteiramente o seu carro, mesmo que vá deixá-lo apenas por alguns minutos ou que esteja na garagem de sua casa ou edifício;
5) Nunca deixe as chaves do seu carro com guardadores ou manobreiros pois, elas podem ser
copiadas com facilidade;
6) Não deixe os seus documentos no porta-luvas do carro;
7) Procure estacionar sempre em condições de sair com facilidade, no caso de surgir alguma anormalidade. Carros mal estacionados em calçadas e locais desertos e escuros favorecem a ação
da criminalidade;
8) Cultive o hábito de olhar em redor do seu carro, antes de aproximar-se para abrí-lo. Olhe o interior do carro antes de entrar no mesmo;
9) Esteja seguro que os pneus do carro encontram-se em bom estado e, mantenha o tanque de
combustível sempre cheio Não deixe baixar de meio-tanque;
10) Se o carro enguiçar, coloque o triângulo, tranque-o e procure assistência especializada. Não
aceite ofertas de assistências que não pediu;
11) Ao esperar por alguém, mantenha o motor ligado e uma observação através dos retrovisores;
12) Ao sair de um estacionamento, verifique se você não está sendo seguido;
13) Evite deixar valores dentro de seu carro. Use rádios ou tocafitas do tipo bandeja, e carregue
seu aparelho, quando sair do veículo;
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14) Tenha cautela ao chegar em casa. Verifique se não há algum suspeito por perto. Você pode
estar sendo seguido ou observado. Olhe tudo ao seu redor;
15) Mantenha, em qualquer circunstância, todo o veículo trancado;
16) Não dê caronas a estranhos, nem abra a porta ou o vidro da janela para vendedores de rua;
17) Ao parar em sinal luminoso permaneça sempre atento ao volante;
18) Não distraia-se com telefone celular, agenda, jornal, rádio, etc;
19) Caso perceba alguma anormalidade, avance o carro com cuidado;
20) Cuidado com os motociclistas, principalmente quando carregam caronas na garupa;
21) Dispare a buzina se algum estranho se apresentar como ameaça;
22) Se alguém lhe pedir ajuda, não pare, dirija-se a um telefone e solicite a ajuda para o local;
23) Se observar que o seu carro esta sendo furtado, não intervenha sozinho. O assaltante age,
normalmente, armado e pode estar acompanhado de um comparsa. Comunique-se com a
Polícia o mais rápido possível.
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