RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA DO IMÓVEL CONTRA FURTOS
No período de férias ou de feriados prolongados aumenta a
probabilidade de incidência de furtos a residências, por isso antes de viajar
confira algumas dicas de segurança:
1. O imóvel não pode aparentar estar desocupado.
2. Não deixe que as luzes fiquem acesas durante o dia, portanto
providencie a instalação de um timer, dispositivo que acende as luzes
somente no período noturno.
3. Informe sobre sua ausência a um vizinho próximo, deixando os telefones
para contato, caso necessário.
4. Não comente seu plano de viagem com estranhos.
5. Se a ausência for prolongada, deixe a chave com alguém de confiança,
para que esta visite sua residência com freqüência e recolha sua
correspondência, pois movimentos indicam que há sempre alguém no
local, intimidando os invasores.
6. Desligue a campainha. Sem o ruído da campainha, não se sabe se é
defeito ou se o imóvel está realmente vazio.
7. Suspenda a entrega de jornais e revistas, caso seja assinante, ou peça
para a mesma pessoa encarregada de sua correspondência que os
recolha.
8. Evite manter valores dentro de sua residência.
9. Nunca deixe a chave com terceiros, exceto se forem de absoluta
confiança. Caso já o tenha feito, principalmente para consertos e obras
na residência, troque imediatamente o segredo das fechaduras.
10. Caso tenham ocorrido obras no prédio, durante as quais os empregados
tenham tido acesso à alguma chave do prédio, solicite ao síndico a troca
imediata do segredo.
11. Trincos e trancas devem ser testados antes de sua saída. Se necessário,
instale reforços, principalmente nas portas da cozinha e portões laterais.
12. Se sua casa contar com alarmes sonoros ou luminosos, faça testes
periodicamente, avisando seus vizinhos sobre o equipamento. Desta
forma eles ficarão atentos durante sua viagem.
13. Não esqueça de fechar o registro de água, de gás e de desligar todos os
aparelhos eletro-eletrônicos das tomadas.
“BOA VIAGEM”

