NO CARRO

Como se prevenir
Procure usar um
carro que não
chame a atenção.
Mantenha os vidros fechados e as portas
travadas por dentro.
Não dê carona a desconhecidos.
Evite transportar objetos de valor quando
estiver desacompanhado.
À noite, calcule o tempo e a velocidade
para evitar parar em semáforo vermelho.
Quando parar no semáforo, fique atento
ao retrovisor; deixe a primeira marcha
engatada; e mantenha distância suficiente
do carro da frente para poder arrancar em
caso de emergência.
Não abra o vidro para vendedores
ambulantes.
Não deixe expostos os objetos que você
esteja transportando.

Evite a faixa da direita. Procure sempre a
faixa da esquerda (em caso de três vias, a
do centro) e não pare muito próximo do
veículo logo à sua frente, pois isso pode
dificultar uma saída brusca, caso
necessário.
Se o trânsito
parar, alinhe o
seu retrovisor
com o do
automóvel ao
lado,
impedindo a passagem de motocicletas (a
distância ideal é de um braço de lataria a
lataria). O espaço contínuo que os
motoristas deixam acaba favorecendo a
fuga de assaltantes que usam
motocicletas.
Ao passar por lombadas, verifique, antes
de reduzir a marcha, se há aproximação
de pessoas suspeitas; e deixe distância
suficiente do veículo à sua frente para
poder desviar, caso ele pare, tentando
bloquear seu caminho.

Prefira
estacionamentos
de
sua
confiança, com vigilância e seguro contra
roubo. Ao entregar seu carro, procure
identificar os manobristas e exija um
comprovante em que constem as
características e o número da placa do
automóvel.
À noite, se for preciso deixar seu carro na
rua, estacione em locais bem iluminados
e movimentados. Antes de estacionar,
verifique se não há
pessoas suspeitas nas
proximidades.
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.
Procure estacionar sempre em condições
de sair facilmente, no caso de surgir
alguma anormalidade.
Ao sair de um estacionamento, verifique
se você não está sendo seguido.

Nunca permaneça dentro de um carro
estacionado em via pública.
Nunca entregue as chaves do seu carro a
desconhecidos. Cuidado com lavadores e
guardadores, ou com pessoas que, sobre o
pretexto de comprar seu veículo, pedem
para dar uma voltinha.
Não ande com os documentos originais
de seu veículo; use cópias reprográficas
autenticadas pelo departamento de
trânsito.

Evite
deixar os
documentos dentro do veículo. Em caso
de furto, os criminosos podem conseguir
passar pela barreira da polícia com mais
facilidade.
Se possível, tenha sempre um sistema de
segurança (travas mecânicas de pedais e
volante, interruptores elétricos e de
combustível, alarme) no seu carro.

Cultive o hábito de “olhar” ao redor,
antes de aproximar-se de seu carro
estacionado. Verifique o interior antes de
entrar; um intruso pode estar atrás dos
bancos.
Não pare para discutir pequenas batidas,
principalmente
à
noite.
Ladrões
costumam provocá-las para facilitar
assaltos.

Se perceber que está sendo seguido por
outro veículo, procure agir com
naturalidade, e vá para vias de maior
movimento onde você possa localizar
uma viatura de polícia, ou use o celular
para chamar a polícia.

Ao acionar o portão automático de sua
casa, mantenha a ré engatada, para
facilitar a saída no caso de suspeitos se
aproximar
Filmes
escuros nos
vidros do
carro
dificultam a
identificação de quem está dentro do
carro (se é mulher ou homem, se há mais
de uma pessoa no carro, se o motorista
está distraído ou não), diminuindo as
chances de ser ”escolhido” pelo ladrão.
Durante o dia, use sempre óculos
escuros. Assim, os assaltantes não
saberão em que direção você está olhando
(e eles preferem atacar de surpresa).
Mantenha-se sempre atento. A polícia
afirma que este é um grande fator de
proteção, pois assaltantes evitam se
aproximar de pessoas atentas.
Procure ter companhia

Mantenha o carro sempre engatado,
pronto para arrancar.

Deixe seu telefone
celular à mão, com o
número 190 (Polícia
Militar) na memória,
pronto para chamar.

Uma alternativa para evitar assaltantes
também pode ser carregar um boneco, do
tamanho de uma pessoa adulta, no banco
do passageiro.

Ao chegar à sua casa, se perceber a
presença de suspeitos nas imediações, não
pare e comunique-se com a polícia.
Combine com seus familiares anunciar a
sua chegada com leves toques de buzina

Não pare para auxiliar outros motoristas,
principalmente em locais isolados ou à
noite. Em caso de acidente com vítima
avise a Polícia imediatamente.

Não demonstre
aspectos de sua vida
no seu carro. Adesivos
com o nome de
cidades turísticas, da
academia de ginástica,
universidade, do
condomínio onde
reside etc., levam os
criminosos a deduzirem a rotina das
pessoas.
Se o seu carro não funcionar, coloque o
triângulo de segurança, tranque-o e
procure assistência especializada. O
defeito pode ter sido provocado. Não
aceite oferta de assistência que não pediu.
Nunca deixe a chave na ignição.
Evite emprestar seu veículo.
Caso algum suspeito se aproxime,
movimente o carro logo que possível,
com cuidado.

Ao comprar um veículo usado, leve-o até
o vistoriador. Ele é capaz de afirmar se o
carro tem boa procedência.
Esteja seguro de que os pneus do carro
encontram-se em bom estado e mantenha
o tanque de combustível sempre cheio.
Não deixe baixar de meio-tanque.
Não se distraia com telefone celular,
agenda, jornal, rádio etc
Cuidado com os
motociclistas,
principalmente
quando carregam
caronas na
garupa.
Dispare a buzina
se algum
estranho se apresentar como ameaça.
Caso aconteça de um pneu furar,
continue circulando em velocidade
reduzida até achar um local seguro para
fazer a troca.

Mantenha as mãos no volante e tente
comunicar-se, dizendo claramente o que
você vai fazer: se você for tirar o cinto de
segurança, avise (“vou tirar o cinto com
esta mão, posso?”); se o ladrão pedir a
carteira, indique (“a carteira está dentro
da bolsa/no
bolso de trás,
posso
pegar?”).
O boletim de
ocorrência,
contendo
todos os dados e o local preciso do furto
entra no sistema informatizado, e o carro
é dado como furtado até a sua
localização; após ser encontrado, o
proprietário é avisado.
Se o seu veículo for localizado, dirija-se
até a Delegacia de Polícia e faça a
ocorrência, cancelando o registro no
sistema.

Sempre que for possível, faça seguro
contra furto e roubo.

Se observar que o seu carro está sendo
furtado,
não
intervenha
sozinho.
Normalmente, o ladrão age armado e
pode ter um comparsa por perto.
Por último, lembre-se de que a rapidez
no acionamento da Polícia Militar
aumenta a possibilidade de recuperação
de um veículo furtado.

