
                     
                  “PREVENÇÃO É A MELHOR SEGURANÇA” 

                          LA PREVENCION ES LA MEJOR SEGURIDAD 
                         PREVENTION IS THE BEST SECURITY 

 

DISQUE DENÚNCIA – POLÍCIA CIVIL – 181          POLÍCIA MILITAR EMERGÊNCIA - 190 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – 193                ATENDIMENTO MÉDIDO DE URGÊNCIA SAMU – 192 

7ª D.P. – CANASVIEIRAS (48) 32610555               POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – 191  

DIREITOS HUMANOS DISQUE – 100                       VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – DISQUE - 180 

DISQUE POLÍCIA MILITAR – 0800-481717             GUARDA MUNICIPAL – 153  

COMERCIANTES E AMBULANTES, SÓ CREDENCIADOS! 

COMERCCIANTES Y AMBULANTES, SÓLO ACREDITADOS! 
MARCHANTS AND STREET VENDORS, ONLY ACCREDITED! 

 

Ambulantes não credenciados e não uniformizados são um risco a sua 
saúde e a sua segurança. 
Los ambulantes no acreditados y no uniformizados son um riesgo para su salud y su 
seguridade. 
Non-accredited and non-uniformed ambulants are a risk to their health and safaty. 
 

Faça a sua parte, comunique a irregularidade:  
Do your part, report irregularity: 
Haga su parte, comunique la irregularidade: 
Guarda Municipal / Municipal Guard / Guardia Municipal - 153 
Ouvidoria da PMF / Ombudsman / Defensor: ouvidoria@pmf-sc.gov.br 
Conselho de Segurança (CONSEG_32) / Security Advice / Consejo de Seguridad: 

contato.conseg32@gmail.com 

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 
 

 Ao sair de casa, sempre feche todas as portas e janelas e ligue o alarme, mesmo que 
seja apenas por cinco minutos. 

 Não deixe nenhum objeto aparente no carro, coloque tudo no porta-malas. Antes de 
entrar e sair do seu carro olhe à sua volta. 

 Nunca entregue as chaves para estranho e não deixe em “locais secretos”. 
 Em caso de furto ou extravio de documentos e chaves de sua residência comunique 

de imediato a Delegacia de Polícia Civil local. 
 Instale um bom sistema de alarme em seu imóvel, que possa ser acionado 

discretamente (botão de pânico). 
 Mantenha sua garagem sempre fechada e com o sistema de alarme ligado. 
 Antes de entrar ou sair de sua residência observe. Caso não se sinta seguro, não entre 

ou saia. Ligue para a PM – 190. 
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INSTRUCIONES DE SEGURIDAD 
 

 Prefiera imuebles que ofrescan servício de alarma y monitoreo electronico por 
câmeras.    

 Evite cambiar dinero con desconocidos en la calle, existe riesgo de recibir monedas 
falsas, especialmente las de mayor valor.  

 Simpre porte valores a menor recuriendo al sevicio bancário de tarjetas quando 
necesite en efetivo.  

 Desconfie de personas que se acercan sin uma razon conocida.  
 Al percibir la presencia de veículos estacionados por mucho tiempo en las cercanias 

de su residência, acione la policia 190. 
 Al salir de casa, mismo para irse a la playa, cierre todas las puertas y ventanas, 

acionando la alarma, mismo que por poco tiempo.  
 Caso sienta la presencia sospechosa de personas em frente de la residência, espere 

algunos minutos, si persistir el problema acione la policia - 190.  
 No abra la puerta para personas desconocidas, o que ofrezcan produtos que no 

fueron solicitados.  
 Em caso de robo/perdida de documentos y llaves de su residência, informe com 

urgência a la imobiliária, la policia- 190, especialmente em casos de robo. 

SECURITY RECOMMENDATIONS 
 

 Only rent properties with alarm and CCTV monitoring systems. 
 Ask the real estate agent for the rental history of the property you wish to rent. If the 

property is commonly rented by large groups and/or for parties, look for another 
property. 

 Be discreet when changing money; when leaving exchange bureaus, make sure that 
strangers cannot see where you put your money. 

 When noting any suspicious people or vehicles hanging around your rental property, 
notify the PM - 190 

 When leaving home, always lock all the doors and windows and turn on the alarm, 
even if its only for five minutes. 

 Do not open the door to people who say they are service providers that you have not 
called. If you have called any service providers, have them identify themselves before 
opening the door. 

 In the event of theft/loss of documents and keys from your residence, notify the 
Community Security Station and the Local Civil Police Station immediately. 

 Do not leave any objects in plain sight in cars; store everything in the trunk. Look 
around before entering or getting out of your car. 

 Do not keep large amounts of foreign currency at rental properties. Change it to local 
currency. 
 


