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Lembre-se: 

Os assaltantes valem-se, 

principalmente, do fator surpre

sa, da desatenção e de outros 

comportamentos facilitadores 

para escolherem suas vítimas.

Fique atento!
Cuidado!

Manusear Dinheiro

Manusear Celular Manusear bolsa

Ajude a Polícia Cuidar 
de sua Segurança!

Realização

Polícia Militar do Piauí

Natal e Ano Novo
Operação 

Seguros

Telefones úteis

1º BPM  CENTRO - NORTE - SUL ........................... [9 8877-1624]
5º BPM  ZONA LESTE ........................................... [9 8875-7725]
6º BPM  ZONA SUL .............................................. [9 9453-5706]
8º BPM  SUDESTE ............................................... [9 8875-5687]
9º BPM  ZONA NORTE .......................................... [9 8875-4909]
13º BPM  SANTA MARIA DA CODIPI ...................... [9 8875-5163]
17º BPM  PORTO ALEGRE ....................... ............. [9 8851-2351]
BATALHÃO POL. RODOVIÁRIO ESTADUAL .............  [9 9455-5686]
BATALHÃO POL. AMBIENTAL ................................  [9 9498-2073]
COMPANHIA IND. DE POL. PROMORAR ................. [9 9496-1646]
COMPANHIA IND. POL. TRÂNSITO ......................... [9 9460-7123]
COMPANHIA IND. POL. MONTADA ......................... [9 9420-6432]
BTL DE RONDAS OST DE NATUREZA ESPECIAL ...... [9 9708-5686]
COMPANHIA POL. ESCOLAR ................................. [9 8858-1328]
STRANS............................................................... [3122-7600]
GUARDA MUNICIPAL.............................................[153]



Dicas de Segurança!

1 . Procure andar acompanhado, evitando se des-

locar por lugares desertos ou mal iluminados, 

que possam facilitar ações criminosas.

-Lembre-se: O uso de celulares, fones de ouvi

do e equipamentos afins podem causar distração, 

favorecendo e estimulando ações criminosas.

 Evite manusear carteira ou bolsa em público.

9 .  Verifique se você está sendo seguido, seja ao sair de 

casa, do trabalho ou do local de diversão. Caso isso 

aconteça, mantenha a calma e retorne para o local de 

onde saiu. Não sendo possível, procure um local movi-

mentado e peça ajuda. Informe à PMPI ou à seguran-

ça do seu Órgão.

10 .  Procure caminhar no centro da calçada e contra o 

sentido da via. Será mais fácil perceber a aproxima-

ção de algum veículo suspeito. 

12 .  Caso algum desconhecido comece a discutir, desconsi-

dere e continue andando.

 Desconfie de pessoas que se aproximem, principal-

mente à noite, para pedir qualquer tipo de informa-

ção. Mantenha distância e continue em movimento.

11 . 

8 . 

 Mantenha-se alerta durante todos os trajetos 

à pé, principalmente ao voltar a seu veículo, 

seja saindo do trabalho, restaurantes, bares, 

cinemas ou shoppings.

2 . 

  Evite ostentar bens de valor, como equipa-

mentos eletrônicos, cordões, relógios, joias e 

grandes quantidades em dinheiro.

3 . 

 Ao conduzir bolsas ou mochilas:

a . certifique-se de que os bolsos estejam fecha-

dos;

b . leve sua bolsa voltada para a frente do cor-

po, com sua mão sobre o fecho e com os bolsos 

voltados para o corpo. Uma bolsa apoiada em 

seu ombro, apenas por uma alça lateral, pode 

facilmente ser furtada por trás.

4 . 

 Caso seja necessário transportar notebooks, evite 

fazê-lo em pastas próprias. Elas são conhecidas e po-

dem estimular iniciativas delituosas.

5 . 

 Não use o celular pendurado na bolsa ou na roupa.6 . 

Transporte objetos pessoais (carteiras, celulares, etc) 

nos bolsos da frente.

7 . 

3 .  Evite trafegar por caminhos que você não conheça e 

por áreas consideradas perigosas, sobretudo, à noite.

4 .  Se perceber que seu veículo está sendo seguido:

a . mantenha a calma e não desperte suspeita;

b . procure memorizar a placa, descrição do veículo e, se 

possível, características dos ocupantes;

c . evite se dirigir para vias pouco movimentadas, mal 

iluminadas ou de trânsito lento, mesmo que tente despis-

tar;

d . dirija-se a um posto policial, quartel ou delegacia e 

tente chamar a atenção da polícia.

 P rocure planejar e definir o seu itinerário, antes de 

sair para qualquer destino, principalmente no período 

noturno. Use o guia de ruas ao invés de perguntar o 

caminho a estranhos.

1 . 

 Tenha sempre combustível suficiente para conclusão 

dos itinerários programados.

2 . 

 

Lembre-se: passar pelo caixa e observar 

antes de entrar é recomendável até para se 

verificar pessoas escondidas.

Lembre-se: 

No caso de furto ou

roubo, entre em contato com o

190 e registre o Boletim de

Ocorrência. Não reaja, sua

vida é seu maior bem.

Habitue-se a fazer pagamentos e transações 

financeiras por telefone ou via internet.

1 . 

 Evite agências e caixas eletrônicos em lo-

cais desertos ou mal iluminados.

2 . 

 Utilize caixas eletrônicos instalados em 

locais de grande movimentação de pessoas. 

Procure usá-los durante o dia, preferencial-

mente no horário comercial.

3 . 

 Caso seja extremamente necessário realizar 

saques no período noturno, dirija-se a cai-

xas instalados em locais iluminados e com 

grande movimentação de pessoas, como 

shoppings e supermercados. Mesmo assim, 

evite ir sozinho.

4 . 

 Evite levar crianças às agências bancárias 

ou aos caixas eletrônicos.

5 . 

 Ao se aproximar do caixa eletrônico, prin-

cipalmente à noite, fique atento e somen-

te pare o carro depois de averiguar se ao 

redor do caixa não há suspeitos.

6 . 
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