ALFA SECURITY

Uma Opção Inteligente em Terceirização de Serviços
Dicas de Segurança
Nas ruas




Quando possível não transite em ruas ou praças com iluminação deficiente.

Se for obrigado a andar sozinho, procure ficar no centro da calçada e na direção contrária
ao trânsito, dessa forma é mais fácil perceber a aproximação de um veículo suspeito.



Se suspeita que esteja sendo seguido atravesse a rua ou entre em algum
estabelecimento comercial








Não ostente objetos de valor como relógios, pulseiras, correntes, colares ou outras jóias.
Evite abrir a carteira ou a bolsa na presença de estranhos.
Não saia com grandes quantias de dinheiro privilegie transações "onlines".

Se pessoas suspeitas estiverem nas proximidades de sua casa comunique às autoridades competentes.

Se ao retornar a sua residência perceber alguma coisa incomum como luzes acesas, portas ou janelas abertas, etc. entre
imediatamente em contato com a polícia.

Nos Bancos




Não fale com estranhos dentro ou fora do banco.

Evite a ajuda de estranhos na utilização de caixas eletrônicos, procure pessoal
credenciado.



Proteja bem os valores na hora que for ao banco e procure a companhia de pessoas de
confiança.



Antes e ao sair do banco olhe para todos os lados para ver se alguém está "de olho" em
você.

Nas praias





Não leve objetos de valor para a praia.
Nunca tome banho em locais isolados e desconhecidos.

Tome cuidado com a aproximação de desconhecidos ou vendedores ambulantes, eles
podem não ser o que parecem.



Não deixe seus pertences sozinhos, peça a alguém que pareça de confiança para olhar
enquanto você estiver na água.



Não consuma bebidas ou alimentos de desconhecidos, podem estar adulterados ou com
algum tipo de narcótico.

Nas compras






Não mostre dinheiro em locais muito concorridos.





Tome cuidado com seus objetos em lojas muito cheias.

Dê especial atenção à sua bolsa quando comprar em lugares muito movimentados.
Se for fazer compras de objetos de valor leve alguém para acompanhá-lo.

Privilegie pagamentos com cartão ou cheque para evita ter que levar grandes quantias de
dinheiro.
Se for carregar muitos pacotes peça a companhia de um amigo ou familiar

Em caso de qualquer ocorrência, como furto, agressão, etc. Comunique imediatamente à
delegacia de polícia mais próxima.

No transporte coletivo





Evite pontos de ônibus isolados ou com poucas pessoas.
Leve sempre o dinheiro da passagem contado ou vales de transporte.
Se o ônibus estiver com poucos passageiros, procure ficar perto do motorista.

Dentro do veículo mantenha a bolsa, carteira, pacotes ou sacolas na sua frente e não
perca de vista.
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No carro




Procure sempre deixar seu carro em estacionamentos pagos.

Não deixe dentro do veículo a documentação nem outros objetos que possam parecer
valiosos.



Quando sair, mesmo por poucos minutos, levante os vidros, tranque as portas, feche o
porta-malas e ligue o alarme.









Estacione em locais vigiados por pessoas de sua confiança.
Evite hostilizar "flanelinhas".

Use dispositivos de segurança como alarmes, corrente de direção, chave geral
interruptora e ou trancas de direção.
Se suspeitar que está sendo seguido dirija-se a um posto ou cabine policial.
Não se aproxime do seu carro e muito menos entre nele se perceber a presença de pessoas suspeitas.
Em lugares perigosos se o sinal estiver vermelho transite lentamente para evitar parar, se preferir, pare longe dele.

Quando parar no sinal, procure sempre a faixa do lado direito, a maior quantidade de abordagens por parte de assaltantes
acontece nos carros que se encontram na fila da esquerda.



Se um carro bater na sua traseira em lugares escuros e/ou isolados procure se deter em um local iluminado e na presença de
outras pessoas para resolver o problema.

Nos Terminais Rodoviários, Ferroviários, Cais dos Portos e
Aeroportos.


Não aceite ajuda de pessoas não credenciadas que se oferecem para carregar a sua
bagagem.





Não deixe a sua bagagem sem ninguém de confiança olhando.
Tome cuidado com menores no aeroporto ou na rodoviária.

Ao despachar qualquer bagagem, inclusive de mão, verifique se estão muito bem
fechadas.



Ao viajar de ônibus, evite carregar objetos de valor e principalmente grandes quantias
em dinheiro.



Coloque identificação visível em todas as suas bagagens.
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