
DICAS DE SEGURANÇA

CONHEÇA ALGUMAS
DICAS PARA NÃO 

SE TORNAR UM ALVO
DOS CRIMINOSOS

É HORA DE ADOTAR UMA CULTURA 
DE SEGURANÇA PREVENTIVA

Evite conversar com pessoas estranhas dentro e fora do banco. 
Se o cartão ficar preso no caixa eletrônico, recuse ajuda e não use 
o telefone celular de terceiros.

Não faça saques de valores altos, prefira cheques administrativos. 
Não utilize o serviço bancário, principalmente para saques, em dias do
mês já determinados como os de pagamento. 

Ao entrar ou sair do banco, guarde seu dinheiro em um local adequado,
olhe bem para todos os lados e observe se não está sendo seguido. 
Se necessário, acione uma viatura ou chame a polícia pelos telefones 
190 (PM) e 153 (GCMB). 

Cuidado! Os assaltantes perseguem suas vítimas de motos e 
carros e esperam um local menos movimentado para interceptá-las.

Não pague seus funcionários com dinheiro. Prefira cheque ou uma conta 
pagamento.

Não utilize caixas eletrônicos à noite e se realmente precisar, 
leve um ou mais acompanhantes.

Utilize somente em locais públicos seguros ou estabelecimentos 
comerciais,  como supermercados ou shoppings.

Saidinha de Banco 
Esteja sempre atento. 
os ladrões escolhem vítimas distraídas.

EM CASO DE ASSALTO, MANTENHA A
 CALMA E NÃO REAJA. 

OS BENS MATERIAIS SEMPRE 
PODERÃO SER RECUPERADOS,
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Deixe sempre os telefones de emergência da Polícia ao seu alcance. 
Procure saber a localização dos Postos Policiais de seu bairro.

190
POLICIA MILITAR

181
DISQUE DENUNCIA

193
CORPO DE BOMBEIRO

153
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BARUERI

4195-2725
POLÍCIA CIVIL

4163-5033                                           
POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA

0800-701-5555                                           
DISQUE CCR VIAOESTE

APOIO

reALIZAÇÃO
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Ao retornar para o veículo verifique se não
há ninguém ao seu redor ou escondido nele. 

Ao entrar em seu carro, tranque as 
portas e vá embora. 

Jamais se aproxime se notar 
alguém mexendo no seu carro, 

 ligue para a polícia. 

NO ESTACIONAMENTO 

Prefira abastecer durante o dia. 
Se desconfiar de algo não entre, 
como movimentação estranha

 e funcionários aflitos. 

ABASTECENDO NO POSTO 
Nas Compras 
Evite ficar com as duas mãos 
ocupadas, ao carregar suas compras.
Faça suas compras acompanhado e 
em horário de menor movimento.
Não deixe suas compras em qualquer
 lugar e as transporte perto do corpo.
Prefira pagar com cartão, 
assim você não precisa levar 
grandes quantias em dinheiro.

Preste atenção ao seu redor.
Não se distraia com equipamentos de ouvir música.

Mantenha-se distante das áreas com pouca 
iluminação, dos carros estacionados e de árvores.

Fazendo Exercícios 

Na Condução 
Evite andar à noite nas conduções 
e carregue suas bolsas sempre na 
parte da frente do corpo.

Evite ficar no ponto sozinho. 
Antes de entrar deixe o valor da 
passagem separado e se o ônibus 
estiver vazio procure sentar-se 
próximo ao motorista.

Evite viajar em vagões vazios. 
Prefira estações com acessos 
rápidos e curtos.

NA RUA 

ÔNIBUS  

METRÔ   

Ao sair ou retornar para casa de carro ou a pé, observe antes 
ao redor, vendo alguma anormalidade não entre, procure dar 
outra volta e chamar a polícia. 

Não carregue objetos de valor ao sair de casa, 
leve um valor em dinheiro mínimo para as 
despesas e de preferência deixe 
os cartões de crédito em casa. 

Procure caminhar no centro da
calçada e contra o sentido do 
trânsito. É mais fácil perceber 
a aproximação de algum 
veículo suspeito.

Se perceber que está sendo seguido, 
atravesse a rua ou entre em um 
estabelecimento comercial 
movimentado. 

Semáforo e em congestionamento
Esteja sempre com as portas trancadas e feche os vidros quando possível.

Fique sempre atento à movimentação ao seu redor. 
Procure sempre dirigir pela faixa do meio ou da direita, os assaltantes 

tendem atacar primeiro os carros à esquerda da via, 
 principalmente nos semáforos.  

E atenção às motos com duas pessoas e aos vendedores no sinal. 
Se suspeitar de algo, “cole” no carro à esquerda, impossibilitando abordagens. 

Não deixe objetos de valor no banco do passageiro. 

Carros 
Mesmo que seja por um minuto, 

não deixe nada de valor dentro 
do seu carro e sempre tranque ao sair. 

Estacione seu veículo em um local
 apropriado e de confiança e, se 

parar na rua, deixe em local 
visível e iluminado. 

Não utilize adesivos  que 
mencionem dados da  sua vida 
pessoal, como local onde mora, 

estuda ou trabalha. 

A PREVENÇÃO É SUA
MELHOR OPÇÃO .

A sua atenção aliada com medidas preventivas 
ajudará na sua própria segurança!   

Fraudes 
GOLPES COMETIDOS POR ESTELIONATÁRIOS. CUIDADO!

Via Correios 
Cheques de talão  subtraídos e utilizados indevidamente

Verifique sempre se a correspondência não foi violada. Com o 
talão de cheques em mãos, confira todas as folhas, o número e
sequências dos cheques.

Não deixe o talão de cheques ao alcance de terceiros.

Emita o mínimo possível de cheques e, se possível, suspenda 
em sua agência a entrega de talões.

Cheques fraudados (valor adulterado)

Cuidado com o preenchimento.

Limite os espaços antes e depois dos números, e do valor por 
extenso. É importante manter um padrão na escrita e  ocupar
toda a área destinada para o valor em numeral e por extenso. 

Cheques clonados
Não aceite cheques rasurados.

 Não aceite cheques amarelados, pois podem ser de contas
inativas ou encerradas.

Confira se o número do banco, agência e conta corrente 
que aparecem no topo do cheque, são os mesmos desta-
cados na linha numérica do CMC7.

Boleto bancário fraudado

Alteração da linha digitável e do código de barras, o valor
é desviado para a conta do estelionatário. A empresa po-
de optar e realizar os pagamentos pela internet. 

Ficar atentos com boletos de cobranças desconhecidos, 
bem como de associações, listas telefônicas e de serviços.
Pesquise sempre na internet e confira as informações.
 Falso protesto de título em cartório (as empresas são as 
mais prejudicadas).

A FALTA DE CAUTELA DAS PESSOAS AJUDA O ESTELIONATÁRIO.

 
O documento informa que o aposentado tem direito de receber
valores que variam de R$ 50 mil a R$ 150 mil. Porém, para retirar
o valor é necessário pagar as custas processuais, que vão de 
R$ 2 mil a R$ 5 mil, para o suposto advogado fazer o levantamento 
dos valores.

É NECESSÁRIO MAIS ATENÇÃO E CUIDADO POR 
PARTE DA POPULAÇÃO!

INTERNET 

Sistema operacional original e sempre atualizado.

Antivírus e firewall originais, de boa qualidade e sempre atuali-
zados.

Utilizar senhas fortes e regularmente alterá-las. Experimente uti-
lizar  o gerenciador de senhas.

Cuidado ao abrir anexos em e-mails, mesmo de contatos conhe-
cidos, pode ser vírus.
  
Atenção às falsas empresas de crédito pessoal.

Segurança nas transações

Atenção à qualificação do comprador e vendedor, sempre pes-
quise seus dados na internet.

Sites de empresas e lojas. Só comprar em locais confiáveis!

Fraudes em compras online

Crimes por Telefone 
Falso sequestro. 
Falso acidente.
Falsa premiação em sorteio ou promoção.
Falsa empresa de crédito pessoal.

Crimes já ocorridos 
Falsa carta da Previdência Privada encaminhada ao aposentado

ALGUMAS DICAS PARA VOCÊ NÃO 
SE TORNAR UMA VÍTIMA:

Faça do comportamento seguro um hábito.

Oriente seus familiares e colaboradores.

Procure conhecer seus vizinhos, assim como 
os colaboradores  de seu residencial, empresa e escola.

Seja participativo e colabore com sua comunidade.
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