
LEMBRE-SE DE QUE A 
RAPIDEZ NO ACIONAMENTO 

DA POLÍCIA MILITAR 
AUMENTA A POSSIBILIDADE 

DE RECUPERAÇÃO DE 
UM VEÍCULO 

FURTADO OU ROUBADO.

NO CASO DE TER SEU 
VEÍCULO ROUBADO OU 

FURTADO, NUNCA
REAJA OU TENTE 

PROCURÁ-LO
SOZINHO. SEMPRE 

ACIONE A
POLÍCIA MILITAR.

AO ESTACIONAR OU RETORNAR PARA APANHAR 
O CARRO, ESTEJA ATENTO PARA A PRESENÇA DE
 INDIVÍDUOS SUSPEITOS NAS PROXIMIDADES.  

Dicas de 
seguranca
para 

o seu 

Dicas de 
seguranca
para 

o seu 
A FORÇA PÚBLICA DE SÃO PAULO



Ande sempre com documentos de porte obrigatório: CNH e o 
CRLV, que é o documento do veículo. 

Não pare para auxiliar outros motoristas em locais ermos. Em 
caso de acidente ou alguém em dificuldades, acione a Polícia 
Militar.

Utilize sempre o cinto de segurança.

Não dê carona a pessoas desconhecidas.

Habitue-se a dirigir com os vidros fechados e portas travadas.

Nunca deixe seu veículo ligado com ocupantes em seu interior 
(especialmente crianças), mesmo que por pouco tempo.

Evite deixar à vista no interior do veículo objetos que despertem 
a atenção de ladrões, como óculos de sol, mochilas, jaquetas, 
relógio, dinheiro, bolsas, presentes etc.

Faça sempre a manutenção preventiva, evitando que seu 
veículo seja imobilizado na via por problema mecânico ou 
que venha a causar um acidente .

Equipe seu automóvel com dispositivos que dificultem o 
arrombamento e o furto, como alarmes e travas.

Evite colocar em seu veículo adesivos e outros símbolos que 
possam identificar os locais que frequenta.

Em via pública, procure estacionar em locais movimentados 
e bem iluminados.

Se o seu veículo for furtado ou roubado, não reaja! Ligue 
para o telefone 190 imediatamente e forneça todas as 
informações possíveis, como as características dos assaltan-
tes e do veículo e registre o Boletim de Ocorrência.

Não utilize celular enquanto estiver no interior do veículo, e 
evite se distrair com músicas, mexer em bolsas, etc.

Reduza a velocidade de seu veículo de modo a transpor os 
cruzamentos com semáforo na fase verde. Caso tenha que 
parar, fique alerta com a aproximação de pessoas estranhas.

Evite a primeira fila de veículos e as faixas das extremidades. 
Se possível, pare nas faixas centrais para que tenha maior 
visão das imediações.

Sempre mantenha distância mínima do veículo da frente, 
para evitar acidente e possibilitar sua saída em casos de 
emergência.
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