
SD PM DA SILVA

NATAL
SEGURO

DICAS DEDICAS DEDICAS DE

SEGURANÇASEGURANÇASEGURANÇA
Cuidado durante atrações públicas. Permaneça
atento, evitando a ação de criminosos.

Evite abrir a carteira em público.
Se precisar fazê-lo, seja discreto e não permita
que outras pessoas vejam seu conteúdo.

No caso de furto ou
qualquer ocorrência
policial, não perca
tempo, comunique
imediatamente à

Polícia Militar.

SD PM DRUMOND

VOCÊ PODE CONFIAR



Evite retirar sua carteira em público, 
principalmente em bares, lojas, locais de 
grande movimento, etc.

24 
horas

Cuidado no momento de efetuar o pagamento
com cartões para evitar a clonagem. Não perca 
seu cartão de vista e certifique-se de sua 
utilização apenas na máquina de sua operadora.

Evite carregar muitos pacotes ou sacolas, para 
não chamar atenção e evite ter as duas mãos 
ocupadas.

Evite fazer compras sozinho.
Prefira realizar compras durante o dia.

Prefira pagar com cheque ou cartão, para não ter 
consigo grandes quantias  em dinheiro.

Não deixe a bolsa, carteira ou outros objetos 
comprados de forma descuidada.
 
Mantenha sua atenção: nunca perca contato visual, 
deixe sempre sua bolsa próxima a você.

A prevenção é a melhor maneira 
de inibir a ação de criminosos. 

AJUDE A POLÍCIA MILITAR 
A AJUDAR VOCÊ!

FAÇA A SUA PARTE:

Desconfie de empurrões ou esbarrões.

Mantenha atenção aos seus objetos pessoais 
(carteiras, bolsas, sacolas, etc).

Não perca as crianças de vista enquanto olha 
vitrines ou faz compras. Identifique-as com 
pulseiras.

Evite utilizar jóias e roupas que chamem a 
atenção.

Use roupas leves e confortáveis.

Tenha dinheiro separado para pequenas despesas.

Leve consigo somente cartões e cheques necessários.

Separe dinheiro em diferentes bolsos, preferencialmente
 em bolsos da frente.

Evite aglomerações, inclusive em ruas ou lojas.

Procure fazer suas compras em dias e horários
de menor movimento.

Bolsas, carteiras ou sacolas de compras devem 
ser transportadas junto e a frente do corpo, 
para o lado de dentro da calçada.

Pague com cheque cruzado e nominal ou cartão,
evitando,  assim andar com quantias elevadas de
dinheiro.

Avise imediatamente a perda, o roubo ou o extravio de
 cartões ou talões bancários.

Tenha muita atenção a pessoas estranhas que se
aproximam.


