CARNAVAL SEGURO
Neste carnaval, tenha atenção à sua segurança e à dos seus vizinhos
1. Evite fazer uso de bebidas em garrafas de vidro como Long Neck. Para sua segurança utilize copos e
garrafas plásticas.
2. Atenção com celulares, carteiras e bolsas. Mantenha-os à frente do corpo.
3. Em caso de brigas e/ou confusões, afaste-se.
4. Redobre a atenção com crianças principalmente em meio a multidões. Você pode perdê-las de vista
facilmente. Para maior segurança, se você for levá-las aos blocos poderá retirar nos bares,
gratuitamente, uma pulseira de identi cação para elas.
5. Atenção ao parar em cruzamentos com paradas obrigatórias. Nestes momentos, podem ocorrer
abordagens por pessoas escondidas atrás de caçambas, árvores ou carros estacionados.
6. Com o foco voltado para os locais de folia, podem ocorrer abordagens nas ruas fora do circuito. A pé
ou de carro, tenha atenção com as ruas mais desertas.
7. Observe as redondezas antes de sair ou entrar no prédio. Notando algo suspeito ligue 190.
8. Você pode perceber a ocorrência de algum ato suspeito em relação a outras pessoas. Neste caso,
identi que o máximo de detalhes e ligue 190 passando as informações.
9. Aguarde o portão fechar totalmente antes de sair, evitando invasão.
10. Quem puder observar os locais de folia de sua janela, notando algum movimento suspeito ligue
190 passando o máximo de detalhes de informações (características do sujeito, roupa, ato praticado)
11. Evite deixar seu carro estacionado na rua, mesmo que por alguns minutos. Mantenha-o sempre na
garagem, especialmente no período do carnaval.
12. Cuidado com janelas abertas em andares baixos
13. Alerte os porteiros para redobrar atenção com estranhos
14. Pratique gentileza urbana. Utilize os banheiros químicos e descarte seu lixo nos locais indicados.
15. Em caso de emergência ligue 190 ou 192 ou dirija-se a uma Base de Segurança.

CARNAVAL DO BURITIS COM MAIS SEGURANÇA
APOIO:

PROTEJA SEU FILHO NA INTERNET
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