Dicas de segurança
para ruas e bancos

Medidas para evitar assaltos e furtos nestas situações:
1) Procure sempre andar acompanhado, se possível em grupos, e evite lugares ermos ou mal iluminados, que facilitam as ações dos criminosos;
2) Evite ostentar jóias, dinheiro, também como cartões de crédito;
3) Se você sentir que esta sendo perseguido, entre numa loja, banca de jornal, ou qualquer outro
local movimentado. Procure sempre um local de refúgio e telefone para a Polícia;
4) Procure estar atento a tudo que esta acontecendo em seu redor;
5) Se sentir que alguém esta lhe observando (muito atento em você), se alguma coisa ou determinado comportamento de alguém lhe parecer errado, há possibilidade de você estar sob vigilância;
6) Selecione todos os locais que você deverá seguir, para chamar a Polícia o mais rapidamente
possível;
7) Evite conversar com pessoas estranhas, principalmente em bancos, onde é contume pedir-se
para que outras pessoas efetuem as operações nas máquinas bancárias. Em caso de dúvidas
procure diretamente a gerência;
8) Observe que muitos golpes são executados a partir de relacionamentos de momento;
9) Quando sair de um banco, verifique sempre se você não esta sendo seguido ou se você não
esta saindo com alguma senha que foi colocada em suas roupas;
10) Nos pontos de ônibus procure posicionar-se perto das paredes (as costas), aumentando o
campo de observação à sua frente e evitando que outras pessoas aglomerem-se à sua volta;
11) Não pare junto a vendedores ambulantes;
12) Evite as aglomerações que se formam em lojas, barracas de camelôs, portas de bancos, etc,
para que você não seja ludibriado por elemento que faça parte de grupos criminosos;
13) Tenha muita atenção para com as pessoas que se aproximam para pedir informações de
qualquer tipo;
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14) Não estabeleça confronto com a(s) pessoa(s) suspeita(s) de lhe seguir ou vigiar;
15) Busque sempre um refúgio ou proteção (guarda de trânsito, policial de serviço, cabina policial,
etc) ou ligue para a Polícia;
16) Evite colocar grandes embrulhos à mostra no interior de veículos, para não chamar a atenção
dos meliantes; procure transportar as compras efetuadas no porta-malas do carro;
17) Antes de desembarcar de ônibus ou táxi, verifique todos os seus pertences e documentos.
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