Comitê Institucional e Repressão da Violência
SEGURANÇA PARA TODOS
APOIO: POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
A SEGURANÇA PÚBLICA DEVER DO ESTADO, DIREITO E
RESPONSABILIDADE DE TODOS – Artigo 144 da Constituição Federal
(BRASIL, 1988).

DICAS PARA NOSSA SEGURANÇA
Façamos a nossa parte - nesse sentido, com objetivo de orientar a nossa
comunidade, destacamos alguns procedimentos, escolhidos como muito
importantes:
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CAMPUS UNIVERSITÁRIO (IR E VIR):
Procure privilegiar o deslocamento alternativo por intermédio de bicicletas,
motos, vans e/ou ônibus.
Evite seguir uma rotina. Procure fazer caminhos alternativos, variar os
locais de estacionamento, se for o caso.
Organize rodízio com amigos. O chamado “transporte solidário”. Assim
você se protege e ainda economiza.
Procure sempre um local iluminado e movimentado para estacionar.
Havendo possibilidade, especialmente à noite, solicite aos familiares que
promovam o seu deslocamento para IES na ida e principalmente na volta
para casa.
Nunca aceite carona e nem dê carona para desconhecidos.
ANDANDO NA RUA:
Ande em grupo, principalmente à noite.
Fique atento às pessoas a sua volta. Os assaltantes se utilizam do elemento
surpresa. Mantenha uma boa distância para prevenir a surpresa.
Quando identificar um suspeito não tenha dúvida em desviar o caminho ou
retornar para um lugar seguro, pois 80% das vítimas suspeitaram do agente
agressor.
Evite demonstrar que está perdido ou procurando por algum endereço.
Não peça orientação aos estranhos. Procure bases da Polícia Militar ou
estabelecimentos comerciais.

• Após o trabalho, escola ou festa espere pela companhia de um amigo para
saírem juntos.
• Evite passar por locais desertos e/ou pouco iluminados.
• Confie em seus instintos. Não pare para atender pedidos de estranhos.
• Ao pressentir a aproximação de estranhos em atitude suspeita, entre no
primeiro local habitado que encontrar para pedir ajuda.
• Não use local isolado para encontros amorosos, pois este é um
comportamento de risco.
• Não atenda o telefone celular. Caso tenha que atendê-lo, procure o interior
de algum estabelecimento comercial para fazê-lo.
• Não faça uso e nem deixe à mostra o notebook, tablet ou similares.
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VÍTIMA DE ASSALTOS:
Mantenha a calma e não reaja.
Não faça movimentos bruscos e atenda ao comando do assaltante.
Não discuta e entregue o que o criminoso exigir.
Não olhe diretamente para o marginal. Isso é considerado ameaça por
parte do ofensor.
Assim que possível, ligue para o 190 – Polícia Militar e transmita a descrição
do assaltante: fisionomia, marcas no corpo (tatuagem), frases usadas,
gírias, roupas, trajeto da fuga (a pé ou motorizado – características do
veículo utilizado na fuga).

TESTEMUNHA DE ASSALTO
• Se você presenciar um assalto, fique afastado e ligue para o 190 – Polícia
Militar.
• Não interfira e passe para a Polícia Militar todas as informações possíveis
do local e do agressor: características físicas, roupas, trajeto da fuga (a pé
ou motorizado – características do veículo utilizado na fuga).
• Após a saída do assaltante, ajude a vítima.
OBSERVAÇÃO: Estas dicas visam proteger a sua integridade física e
emocional, bem como preservar o seu patrimônio dentro da legalidade e limites
da competência inerentes ao poder exercido nas esferas públicas e privadas.

