DICAS DE SEGURANÇA DA POLÍCIA MILITAR DE
SANTA CATARINA:

SANTA CATARINA MILITARY POLICE SECURITY
TIPS:

· Caso perceba a presença de pessoas em atitude
suspeita nas proximidades, acione a Polícia Militar
por meio do telefone de emergência 190.

·
Ifyounoticethepresenceofsuspiciouspeople
in
thevicinity,
activatetheMilitary
Police
bycallingtheemergencytelephone
190.

Ao estacionar seu veículo, veja alguns cuidados
que podem evitar transtornos no seu passeio:
· Não deixe objetos de valor à mostra, ou chaves
sobre os pneus, após estacionar o veículo;
· Evite estacionar em locais com pouca iluminação e
sem movimento;
· No litoral, também é obrigatório o uso de cinto de
segurança e capacete;
· Se for dirigir, não ingira bebidas alcoólicas.

When parking yourvehicle, here are some
precautionsthatcanpreventdisruption in your ride:
· Do notleavevaluablesorkeysonthe tires after parking
thevehicle;
· Avoid parking in poorlylitand no-movinglocations;
·
Bythecoast,
the
use
of
a
seatbeltandhelmetisalsomandatory;
·
Ifyou
drive,
do
not
drink
alcohol.

Se for viajar de carro, fique atento as seguintes
dicas:
· Antes de viajar faça a manutenção de se veículo;
· Redobre a atenção nas rodovias, em especial no
período noturno e quando estiver chovendo e com
nevoeiros;
· Respeite os limites de velocidade, de capacidade
de passageiros e de carga de seu veículo;
· Não trafegue pelo acostamento;
· De preferência, trafegue com os vidros fechados;
· Nunca dirija sob efeito de álcool, pois esse tipo de
conduta é crime;
· Verifique se sua habilitação e documentos do
veículo estão em dia;
· Respeitar os limites de velocidade e as indicações
de sinalização das estradas.

Ifyou are travelingbycar, beawareofthefollowingtips:
·
Beforetraveling,
checkthevehicle’smaintenance;
·
Pay
extra
attentiononhighways,
especiallyatnightandwhen it israiningandwith fog;
·
Respectthespeedlimits,
passengercapacityandloadofyourvehicle;
·
Do
nottravelonthesideoftheroad;
·
Preferablytravelwiththewindowsclosed;
·
Never
drive
undertheinfluenceofalcohol,
as
thistypeofconductis
a
crime;
· Makesureyourdriver'slicenseandvehicledocuments are
withintheexpiration
date;
·
Respectthespeedlimitsandroadsigns.

Se for passear na praia, tome alguns cuidados,
como:
· Assim como as crianças, faça com que idosos
também usem pulseira de identificação com telefone
de contato;
· Nos quiosques, nunca deixe carteiras, celulares e
demais objetos de valor sobre as mesas;
· Evite levar muito dinheiro, pois muitos quiosques já
aceitam cartões;
· Respeite as placas de sinalização na praia;
· Cuidados com as crianças e adolescentes,
principalmente na orla marítima;
· Cuidado com raios, em caso de tempestade, vá
para um local seguro;
· Oriente as crianças, para caso se percam, que
procurem sempre um policial militar ou um guardavidas;
· Se for de bicicleta, procure deixá-la em local
apropriado e seguro;
· Evite ostentar objetos de valor, como jóias e
eletrônicos;
· Tenha sempre consigo o endereço do local onde
está hospedado, a fim de evitar constrangimento
caso se perca.
Veja algumas dicas que vão lhe ajudar a ter mais
segurança no dia a dia:
· Tenha sempre à mão documentos pessoais e

Ifyou are going for a walkonthebeach, take some
precautions,
such
as:
·
As
thechildren,
haveseniorsalsowearidentificationwristbandwithcontactp
hone;
·
At
kiosks,
neverleave
wallets,
cellphonesandothervaluablesonthetables;
·
Avoidtaking
too
muchmoney
in
cash,
sincemanykiosksacceptcards;
·
Respectthesafetysignsonthebeach;
·
Takecareofchildrenandadolescents,
especiallyontheseafront;
· Be awareoflightning. In case of a storm, go to a safe
place;
· Instructchildrento look for a militarypoliceofficeror a
lifeguard,
in
case
theygetlost;
· Ifyou ride a bicycle, trytoleave it in anappropriateand
safe
place;
·
Avoiddisplayingvaluablessuch
as
jewelryandelectronics;
· Always havetheaddressoftheplacewhereyou are
staying,
toavoidembarrassmentifyougetlost.

Here are some tipsthatwill help yougetsaferon a
dailybasis:

telefones de emergência;
· Mantenha sempre a atenção e evite excessos de
toda ordem;
· Evite transtornos, não escute som muito alto no
veículo e nem na sua residência;
· Evite deixar as janelas abertas mesmo se estiver
em casa;
· Não admita o ingresso de estranhos em sua casa.
As
credenciais
de
carteiro,
entregadores,
funcionários de companhias telefônicas e de energia
elétrica devem ser devidamente examinadas e, em
caso de dúvida, confirmadas por telefone;
· Procure andar acompanhado, evite horários
demasiado cedo ou tarde demais e ruas mal
iluminadas;
· Seja educado e gentil com as pessoas, evite
conflitos e tenha paciência em casa, no trânsito, etc.;
· Lembre-se que bebida e direção nunca combinam
e que usar o celular ao dirigir é um risco para sua
vida e das outras pessoas, e a multa é bastante
significativa;
· Tenha com você somente o dinheiro necessário
para suas despesas, evitando andar com muitos
cartões e talões de cheques;
·
Cuidados
com
pessoas
que
oferecem
oportunidades
“irresistíveis”.
Existem
muitos
golpistas que se utilizam da ingenuidade ou da
ganância das pessoas para tirar bens e dinheiro por
meio de golpes, como do “bilhete premiado” e do
“falso sequestro”;
· Ao efetuar saques em caixas eletrônicos e
agências bancárias, nunca retire grandes valores e
fique atento a movimentação ao seu redor;
· Se precisar fazer pagamentos de altos valores,
prefira a transferência bancária,
· Memorize a sua senha bancária e nunca deixe
números de senhas junto com documentos e
cartões;
· Sempre registre Boletim de Ocorrência se for vítima
de um crime.

·
Always
keeppersonaldocumentsandemergencytelephonenumbe
rsathand;
· Always keepyourattentionandavoidexcessesofallkinds;
· Avoidtroubles, do notlistentomusic too loudly in
thevehicleorat
home;
· Avoidleavingwindows open, evenifyou are at home;
·
Do
notadmitstrangersintoyour
home.
The
postman'scredentials,
deliverers,
phonecompanyandelectriccompanyemployees
must
bedulyexaminedand, if in doubt, confirmedbytelephone;
· Trytobeaccompanied, avoid schedules too earlyor too
late
andpoorlylitstreets;
·
Be
politeandgentlewithpeople,
avoidconflictandhavepatienceat home, in traffic, etc .;
·
Rememberthatdrinkinganddrivingnever
combine
andthatusing
a
cellphonewhiledrivingis
a
risktoyourlifeandotherpeople's, andthe fine is quite
significant;
· Carywithyouonlythemoneyneeded for yourexpenses,
avoidwalkingwith
too
manycardsandcheckbooks;
· Care forpeoplewhooffer "irresistible" opportunities.
There
are
manyscammerswho
use
people'singenuityorgreedtotakeawaygoodsandmoneyby
meansofscams, such as the “winning ticket” and “false
kidnapping”;
·
WhenmakingwithdrawalsatATMsandbankbranches,
neverwithdrawlargeamountsandbeawareofthemovement
aroundyou;
·
Ifyouneedtomake
high-valuepayments,
preferbanktransfer,
·
Memorize
yourbankpasswordandneverleavepasswordsalongwithdo
cumentsandcards;
·
Always
press
charges
byregisteringanOccurrenceReportifyou are thevictimof a
crime.

