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SEGURANÇA
PESSOAL

PREVENÇÃO
Quando o assunto é segurança nada é 100% garantido.

90% PREVENÇÃO
5% REAÇÃO
5% SORTE
A Prevenção representa 90% em segurança.
Sendo assim, as ações devem se concentrar nessa etapa.
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SEGURANÇA
PESSOAL
PREPARAÇÃO PARA UM ASSALTO
Em geral todo assalto conta com uma preparação progressiva em cinco fases:
Fase 1: pré-eleição do alvo;
Fase 2: identificação do alvo;
Fase 3: vigilância;
Fase 4: Planejamento;
Fase 5: Ataque.

PREPARAÇÃO PARA UM ASSALTO
O BANDIDO
Não quer ser exposto;
Sempre faz uma seleção das vítimas;
Sempre irá escolher o mais fácil, ou seja, o mais despreparado;
Durante um assalto, o bandido está nervoso e com medo;
IMPORTANTE: Reagir é uma atitude de altíssimo risco
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SEGURANÇA
PESSOAL
PREPARAÇÃO PARA UM ASSALTO
O BANDIDO
O bandido não tem descrição exata. O modelo de bandido, trajando chinelo e
bermuda, está ultrapassado . Hoje, muitas pessoas relatam ter sido abordadas em
semáforos por homens elegantes de terno e gravata, onde ao abrir o vidro do carro,
foram assaltadas. A participação de mulheres em assaltos também cresceu muito.
Observe sempre:
O comportamento; As mãos (geralmente escondidas no bolso); Os olhos (dizem que
os olhos são o reflexo da alma. Isso, de fato funciona. Observe os olhos e saberá se há
ou não intenção ruim).

PREPARAÇÃO PARA UM ASSALTO
AÇÕES DE PREVENÇÃO
ERRADO
- Achar que não vai ocorrer com você.
- Permitir que ocorra (deixar parte do dinheiro separado para entregar ao bandido se
ocorrer a abordagem).
CERTO
- Agir preventivamente, evitando que ocorra a abordagem
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SEGURANÇA
PESSOAL
PREPARAÇÃO PARA UM ASSALTO
CAMINHANDO NA RUA
Evite utilizar celulares, tablets ou smartphones. Além de desviar a atenção, expõe
para outros, objetos de valor.
Ninguém assalta ninguém a distância. Caminhe observando tudo o que acontece ao
redor (atenção 360º).
O bandido tem o espaço como seu inimigo, ou seja, precisa “fechar o cerco”, se
aproximar para realizar a abordagem.
Sendo assim mantenha sempre 20 metros de um suspeito.
Quando o suspeito está fechando o espaço entre vocês (ex. caminhando em sua
direção), proceda assim:
- Mude de calçada e observe o comportamento do suspeito;
- Se o suspeito mudar também a probabilidade dele te abordar passa a ser muito
maior;
- Não permita que ele “feche o espaço” se isso acontecer, você não terá mais nada
para fazer. O bandido terá “vencido”.
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SEGURANÇA
PESSOAL
PREPARAÇÃO PARA UM ASSALTO
CAMINHANDO NA RUA
Regra =>Gritar “Socorro”; “Fogo”; ou o nome de alguém, “Paulo”!
O bandido achará isso muito incomum e ficará com medo de haver mais pessoas no
local.
AS CHANCES DELE DESISTIR SÃO GRANDES !!!!!!
Se tiver o pressentimento de que alguém vai te abordar “nunca” feche o espaço.
Muitas pessoas que foram assaltadas relatam que perceberam antes que algo iria
acontecer e não fizeram a prevenção.

PREPARAÇÃO PARA UM ASSALTO
NO ESTACIONAMENTO
Passe pelo local, vá até a esquina mais próxima e volte, verificando o movimento de
pessoas e veículos na rua;
Prefira os estacionamentos com vigilância eletrônica ou de pessoas. Deixar o carro na
rua é sempre mais perigoso.
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SEGURANÇA
PESSOAL
PREPARAÇÃO PARA UM ASSALTO
NO ESTACIONAMENTO
Para decidir o melhor local para estacionar seu veículo, primeiro planeje o horário de
chegada e de saída. Depois, decida onde vai deixar o carro. Muitas vezes você chega
quando está claro e há bastante movimento na rua, contudo, quando vai embora, a
rua já está deserta e escura.
Ao retornar para o veículo, caso note algo suspeito, passe direto por seu carro e
reavalie a situação;
Em dúvida, chame a polícia (190).
Evite deixar chaves dentro do veículo. Em caso de furto elas podem ser utilizadas
para assaltar posteriormente a sua residência. Principalmente se o veículo possuir
adesivos ou cartões de estacionamento que possam identificar seu endereço.
Evite permanecer no interior do veículo enquanto ele estiver estacionado. Isso lhe
coloca em situação de grande vulnerabilidade.
Evite deixar objetos no interior do veículo, ainda que de pequeno valor.
Eles funcionam como atrativo para criminosos.
Caso não haja outra opção, prefira deixar os objetos no porta-malas.
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SEGURANÇA
PESSOAL
PREPARAÇÃO PARA UM ASSALTO
NO ESTACIONAMENTO
Em caso de defeito que impeça seu veículo de funcionar faça contato apenas com o
seu mecânico de confiança.
O defeito pode ter sido plantado por alguém que maliciosamente queira lhe “ajudar”.
Se surpreender alguém mexendo no seu veículo, NUNCA se aproxime. Busque por
ajuda sem ser notado.
O criminoso pode se assustar e a situação tomar proporções graves.

PREPARAÇÃO PARA UM ASSALTO
DIRIGINDO
Procure permanecer sempre com as portas do seu veículo travadas e os vidros
fechados, ou minimamente abertos, possibilitando apenas a entrada de ar.
Isso evita que criminosos possam agir de surpresa.
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SEGURANÇA
PESSOAL
PREPARAÇÃO PARA UM ASSALTO
DIRIGINDO
Ocorrendo uma “batidinha” leve na traseira do seu veículo, aja rápido:
Observe pelo retrovisor as pessoas que estão no carro de trás. Se desconfiar de
qualquer coisa, não pare, sinalize para a pessoa te seguir e dirija até um local
movimentado, de preferência onde haja policiais ou seguranças. Se a intenção era te
assaltar a pessoa não irá te seguir.
Se ocorrer a noite ou em locais desertos “nunca” pare, mesmo que não
desconfie dos ocupantes do veículo.
Por mais desumano que pareça, não pare para ajudar alguém à noite ou em locais
pouco movimentados;
Telefone para a polícia (190) e dê as orientações sobre o local onde a pessoa está
necessitando de auxílio. Não deixe de ajudar, no entanto não pare.
E Atenção: Bandidos usam mulheres e crianças para fazer emboscadas.
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SEGURANÇA
PESSOAL
PREPARAÇÃO PARA UM ASSALTO
DIRIGINDO
Evite rotinas, procure diversificar a rota usualmente utilizada. Se possível varie
também seus horários de saída e chegada.
Procure manter seu veículo com a manutenção em dias.
Pneus, faróis, sistema elétrico, travas, motor, bateria, devem sempre estar em ordem.
Defeitos nesses equipamentos podem te forçar a parar o veículo a noite e em locais
desertos.
Se estiver dirigindo e algo líquido atingir seu pára-brisas não ligue os limpadores. Há
relatos de um determinado tipo de resina que ao ser jogada no vidro e espalhada
pelos limpadores provocam embaçamento que obriga o motorista a parar.
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SEGURANÇA
PESSOAL
PREPARAÇÃO PARA UM ASSALTO
ABORDAGEM NO VEÍCULO
Se você for abordado dentro do seu veículo proceda da seguinte maneira:
• mantenha-se calmo e peça ao criminoso que também mantenha a calma;
• obedeça as ordens rapidamente;
• procure dialogar, informando ao criminoso o que você irá fazer;
• evite fazer movimentos bruscos, lembre-se o criminoso geralmente está nervoso.

PREPARAÇÃO PARA UM ASSALTO
PARADO NO SEMÁFORO
Evite as compras no sinal. Mesmo que o vendedor não seja um assaltante, você se
distrai, abre seu vidro e se expõe.
Ladrões usam crianças para preparar o assalto. A criança se aproxima para pedir
dinheiro ou vender algo, observa o interior do veículo, procurando por objetos de
valor.
Se o carro for interessante a criança identifica o veículo, colando um
chiclete, por exemplo, na lateral ou no pára-choques traseiro. No
próximo semáforo o bandido observa os carros “marcados” e
sabe que ali há uma oportunidade de roubo.
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SEGURANÇA
PESSOAL
PREPARAÇÃO PARA UM ASSALTO
PARADO NO SEMÁFORO
Ladrões usam crianças para preparar o assalto. A criança se aproxima para pedir
dinheiro ou vender algo, observa o interior do veículo, procurando por objetos de
valor.
Se o carro for interessante a criança identifica o veículo, colando um chiclete, por
exemplo, na lateral ou no pára-choques traseiro. No próximo semáforo o bandido
observa os carros “marcados” e sabe que ali há uma oportunidade de roubo.
Ao parar no semáforo, se possível escolha as faixas centrais da via. Criminosos
preferem atacar pela calçada ou canteiros centrais;
Se a intenção for assaltar o veículo as primeiras posições são mais perigosas, pois o
bandido terá a sua frente livre para deixar o local rapidamente.
Procure manter distância do veículo da frente, reservando espaço o suficiente para
visualizar as rodas de trás do carro, assim você poderá se evadir rapidamente do local
sem precisar fazer manobras.
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SEGURANÇA
PESSOAL
NO ELEVADOR
Se o elevador chega com alguém suspeito, disfarce, diga que está esperando outra
pessoa para subirem ou descerem juntos e dispense o elevador;
Se você achar conveniente informe o fato à equipe de segurança do local para que
sua suspeita seja verificada por quem está preparado para agir em casos dessa
natureza;
Não negligencie o seu sentimento, e resolva sempre as dúvidas a seu favor, se achar
suspeito, então é suspeito.

NO CAIXA ELETRÔNICO
Evite ir ao caixa eletrônico no período da noite. Em geral nesse horário os caixas são
utilizados para sacar dinheiro, e isso faz de você um alvo em potencial.
Prefira os que ficam no interior de estabelecimentos com grande circulação, como
supermercados e shoppings.
E lembre-se, as câmeras de segurança podem registrar o ocorrido, mas não
evitam a ação de criminosos.
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SEGURANÇA
PESSOAL
DURANTE UMA ABORDAGEM
• Peça calma;
• Deixe que o criminoso sinta-se no controle da situação;
• Não reaja;
• Evite transitar com documentos e objetos de grande valor;
• Não confesse ao criminoso que você possui sentimentos de raiva ou vingança;
• Redobre a atenção quando perceber que o criminosos está com os sentidos
alterados por provável consumo de álcool e drogas;
• Não revide as agressões físicas ou verbais;
Lembre-se seu objetivo principal é sobreviver ao assalto
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EM CASO
DE INCÊNDIO

Em caso de emergência ou princípio de incêndio, ligue para a Central de Segurança.
RAMAL 63900.
Procure identificar no andar em que você trabalha a lista com nome, lotação e ramal
dos Brigadistas.
Em caso de princípio de incêndio, mantenha a calma.
Siga as instruções dos Brigadistas.
Caminhe de forma rápida, porém sem correria.
Nunca empurre ninguém.
Se um eletrodoméstico, instalação elétrica, televisor ou computador pegar fogo:
Desligue a energia imediatamente.
Não jogue água.
Utilize os extintores para equipamentos elétricos: Pó ou Gás Carbônico.
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EM CASO
DE INCÊNDIO
QUE EXTINTOR DEVO USAR?
O extintor é indicado para combater princípios de incêndio. Mas durante o uso é
preciso tomar alguns cuidados.
Antes de tudo, verifique a altura do fogo; se a fumaça não está impedindo a
visualização do foco do incêndio e se não está dificultando sua respiração.
Sinta se a temperatura do ambiente permite sua permanência.
Caso contrário, deixe o ambiente.
Se necessário usar um extintor, segure-o na posição vertical.
Todo extintor tem uma trava e um lacre na válvula, então retire a trava, e,
automaticamente o lacre se romperá.
Em seguida, aponte o bico da mangueira em direção à base do fogo a uma distância
segura.
Caso o extintor não possua mangueira, aperte a alavanca da válvula, direcionando o
jato à base do fogo.
Se o fogo tiver origem em líquidos e gases inflamáveis ou combustíveis, como álcool,
querosene, óleo, use o PQS (extintor de pó químico seco – classes BC) ou CO²
(dióxido de carbono – classes B e C).
Se o fogo tiver origem em equipamentos e instalações elétricas
energizadas, como transformadores, fios e cabos elétricos,
quadro de distribuição, computador e motores elétricos, use o
extintor de Pó (PQS) ou o de CO² (Gás carbônico) que não deixa
resíduos, e minimiza perdas de equipamento.
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EM CASO
DE INCÊNDIO
As portas corta-fogo são feitas para fechar automaticamente, podendo ser abertas
facilmente pelos 2 (dois) lados, por isso para a nossa Segurança
Não Trave as Portas!
A rota de fuga do andar ou do edifício deve estar sempre livre, por isso NÃO TRAVE A
PORTA CORTA-FOGO, pois no caso de incêndio, qualquer obstáculo pode provocar
uma tragédia desnecessária!
Tenha sempre à mão os telefones mais importantes de socorro:
SAMU (192)
BOMBEIROS (191)
POLÍCIA MILITAR (190)
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EM CASO
DE INCÊNDIO
Ao se deparar com vítima pegando fogo nas roupas:
Não deixe a vítima correr;
Deite-a no chão com o lado das chamas voltado para cima;
Abafe as chamas, utilizando uma toalha ou cobertor, começando pela cabeça indo
em direção aos pés;
Após apagar o fogo, se possível, molhe a roupa da vítima.
Em caso de incêndio, ligue para a Central de Segurança (63900).
Eles acionarão os alarmes pois há a possibilidade de pessoas em outros locais não
saberem que há um incêndio se estabelecendo.
Preste atenção às pessoas ao seu lado.
Se você notar que alguém está ficando nervoso ou descontrolado, tente
acalmá-lo(a).
Essas pessoas podem representar um grande perigo nesses
momentos.
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EM CASO
DE INCÊNDIO
Sua vida vale muito mais que qualquer objeto que ficou para trás.
Por isso nunca volte para buscar nada.
Busque chegar até o andar térreo.
Caso as chamas estejam vindo dos andares inferiores, suba.
Nunca use elevadores, pois a energia elétrica será desligada e você corre o risco de
ficar preso.
PREFIRA SEMPRE AS ESCADAS.
Se possível, molhe a sua roupa, pois ela servirá como uma barreira para o calor e
contra a desidratação.
Além de não deixar que elas queimem, ajuda a manter a pele úmida e hidratada.
Antes de deixar o ambiente verifique se a porta e maçaneta não estão quentes.
Esses são sinais de que do outro lado pode haver chamas.
Abra a porta com cautela.
Lembre-se que ao fazer isso, você estará fornecendo mais
oxigênio para alimentar as chamas.
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EM CASO
DE INCÊNDIO
Na presença de fumaça, cubra o nariz com um pano, de preferência molhado e
ligue para um dos ramais da Brigada que estão no Mural.
Dependendo do que estiver em chamas, a fumaça inalada pode ser fatal.
Se o local já estiver coberto por fumaça, abaixe-se e saia rastejando do local.
Se a situação não permitir que você saia do local, procure objetos que possam vedar
as frestas, como tapetes, casacos ou qualquer tecido para que a fumaça não entre.
Se possível sinalize pela janela até que sua posição seja identificada.
Fique atento!!!! Ao ouvir os alarmes de incêndio ou receber ordem, pare
imediatamente o que está fazendo e abandone o prédio!
Verifique se há alguém que necessite de ajuda por dificuldade de locomoção.
Mantenha a calma, evitando pânico e tumulto.
Retire-se da sala o mais rápido possível deixando a porta encostada (não
tranque).
Desça a escada em fila indiana apoiado sempre no corrimão do lado
direito, deixando o seu lado esquerdo livre para bombeiros e
policiais.
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I N S TA L AÇ Õ E S
ELÉTRICAS
Não ligue mais de um aparelho elétrico na mesma tomada.
Se a corrente elétrica está acima do que a fiação suporta, ocorre um
superaquecimento dos fios, podendo ocasionar um incêndio.
Não utilize fios elétricos descascados ou estragados. Quando encostam um no outro,
provocam curtos-circuitos e faíscas, que podem ocasionar um incêndio.
De tempos em tempos, faça uma revisão nos fios dos aparelhos elétricos e na
instalação elétrica da sua casa.
Não faça ligações provisórias.
A fiação deve estar sempre embutida em conduítes.
Os quadros de distribuição devem ter disjuntores. Se os dispositivos de proteção
ainda forem do tipo chave-faca, com fusíveis cartucho ou rolha, substitua-os.
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GÁS DE
COZINHA
O gás de cozinha é altamente inflamável. Por isso, verifique sempre se não há
vazamentos.
Sempre que possível, antes de sair de casa, certifique-se de que o gás está desligado.
Se ao chegar em casa sentir cheiro de gás, abra imediatamente as janelas para
ventilar o ambiente e não acenda luzes ou acione interruptores.
Procure identificar o foco do vazamento, fechando sempre todos os registros.
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M AT E R I A I S
I N F L A M ÁV E I S
Os tecidos sintéticos comumente utilizados para confecção de tapetes, carpetes,
cortinas, colchas, forrações de estofados e roupas são altamenteinflamáveis.
Se não puder evitá-los, tome todo cuidado para que não entre em contato com o
fogo.
Basta uma simples fagulha para o fogo se alastrar em poucos segundos.
Guarde todo material inflamável e de limpeza em lugar seguro, arejado e afastado do
fogo.
Nunca armazene gasolina em casa. O risco é muito grande.
Evite acumular objetos fora de uso, como jornais, pneus, roupas velhas, caixas de
papelão vazias, etc.), pois podem facilitar a propagação do fogo.
Criança não deve brincar com fósforos, líquidos inflamáveis, velas ou outros objetos
que possam provocar fogo.
Adote medidas preventivas para que os materiais inflamáveis estejam sempre longe
do alcance dos pequenos.
Lembre-se: criança sozinha em casa é um risco em potencial.
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EM
CASA
Ao sair de casa, atenção para portas e janelas!!!!
Certifique-se de tê-las fechado. Isso impede a entrada e saída de pessoas sem serem
percebidas.
Atenção redobrada com a porta da cozinha. Os arrombamentos são mais freqüentes
através dos acessos dos fundos da casa.
Ao chegar em casa, observe veículos e pedestres parados em atitude suspeita na sua
rua.
Redobre a atenção ao abrir o portão da garagem, os criminosos aproveitam-se desse
momento de distração para adentrar à residência.
Os roubos a residências têm grande incidência nos horários das 07 às 09 horas ou das
18 às 20 horas.
Em caso de dúvida, não pare. Siga para um local seguro e peça ajuda.
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EM
CASA
Quando colocados próximos à janelas e portas objetos como garrafas, panelas, vasos
e brinquedos podem ser utilizados como sistema natural de alarme.
Isso garante ao morador tempo extra de reação.
Durante à noite, nunca saia sozinho no quintal para averiguar qualquer atitude
suspeita.
Se precisar olhar pela janela, mantenha as luzes apagadas.
Chame a polícia, e aguarde até que eles averiguem o local.
Evite que sua residência tenha aparência de vazia.
Objetos abandonados por muito tempo no quintal e grama alta podem aparentar a
ausência de pessoas morando no local.
Procure formar uma rede de proteção comunitária de forma que todos colaborem na
vigilância das residências.
Uma simples mensagem no grupo de WhatsApppode servir como alerta e até
impedir um assalto.
Procure conhecer seus vizinhos e combinar com eles medidas de
auxílio mútuo. A solidariedade é importante nos momentos de
perigo.
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EM
CASA
Se possível, instale em sua residência mecanismos de segurança, como câmeras,
cercas elétricas e alarmes anti-furto.
Tais mecanismos inibem a ação de criminosos.
Não guarde valores de monta em sua casa. Se possível providencie seguro deles e
confie sua custódia a cofres particulares de agências bancárias.
Se preferir usar cofres de segurança em sua casa, guarde sigilo quanto a sua
existência e localização.
Selecione criteriosamente as pessoas que lhe prestem serviços, tais como
empregadas domésticas e motoristas, solicitando referências, antecedentes e
endereços.
Marque hora com as pessoas que farão serviços em sua residência, exigindo sempre
identificação pessoal. Nunca as deixe sozinhas.
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EM
CASA
Procure, na medida do possível, manter-se informado dos locais em que se
encontram os membros da família, dando-lhes, por outro lado, ciência de onde você
se encontra.
Todos os membros da família ( inclusive empregados quando houver ), devem ser
instruídos a não abrir portas para estranhos, não importando o quanto eles pareçam
amigáveis ou bem trajados.
Seja cauteloso com funcionários de empresas prestadoras de serviços, só atenda
quando for solicitado e sempre exigindo identificação funcional e identidade (RG).
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EM
CASA
Se, em algum momento você vier a se defrontar com criminosos em sua residência,
antes de tudo procure manter-se calmo;
Não tente dialogar ou discutir com eles;
Não os encare diretamente, mas procure memorizar suas características pessoais,
maneirismos, trajes, etc…
Sobretudo não reaja, sua vida e de sua família não tem preço.
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SE FOR
VIAJAR
Não comente sua viagem perto de pessoas estranhas.
Comunique sua ausência a um vizinho ou pessoa de confiança, telefonando para ele
de vez em quando, para saber se está tudo bem.
Nas ausências prolongadas, peça a um parente ou amigo para visitar sua casa,
abrindo janelas, regando jardins, entrando com carro na garagem.
Isso demonstra a presença de pessoas.
Mas lembre-se: Só deixe a chave com pessoas de absoluta confiança.
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