APROVESC ALERTA
ROUBO DE VEÍCULOS
PRINCIPAIS PONTOS DE OCORRÊNCIA
GRANDE SÃO PAULO
 Marginais Tietê e Pinheiros
 Início da Via Dutra e Rodovia Airton Senna
 Rodoanel Mário Covas
 Final da Régis Bittencourt
 Início da Fernão Dias
 Rodovia Anhanguera
 Rodovia dos Bandeirantes
 Rodovia Dom Pedro – imediações de Campinas
CIDADES DE ALTO RISCO
São Paulo, Guarulhos, Osasco, Cotia, Mairiporã, Santa Isabel, Itaquaquecetuba, Arujá, Moji das
Cruzes, Jundiaí, Embu, Itapecerica da Serra e Campinas.

CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA
 Entrada de Tijucas do Sul até São José dos Pinhais – BR376
 Anel de contorno de Curitiba – De Norte a Sul
 Entre Curitiba e Fazenda Rio Grande – BR116
CIDADES DE ALTO RISCO
Curitiba, Ponta Grossa, Campo Largo, Balsa Nova, Araucária, Contenda, Quitandinha, Mandirituba,
Lapa, Fazenda Rio Grande, Quatro Barras e Campina Grande do Sul.

HORÁRIOS CRÍTICOS
Entre 16h e 2h da manhã

COMO OPERAM AS QUADRILHAS
 Sabotagem em alguns componentes do veículo, tais como: mangueiras de ar dos freios, rodoar, mão
amiga (engate da mangueira de ar do cavalo para a carreta), quinta roda, amarras de carga e lona;
 Abordagem direta, com assalto a mão armada nas paradas;
 Abordagem em trechos de lentidão do trânsito;
 Assalto à mão armada com veículo de passeio obrigando o condutor a parar;
 Em movimento, o condutor é sinalizado que a carga, lona ou outro componente do veículo esta
danificado, e ao parar para fazer a verificação é abordado.
PROCURE
 Estacionar o veículo em local iluminado, movimentado e próximo as bombas de combustíveis;
 Antes de sair, fazer uma breve inspeção dos componentes do veículo, como ar, pneus e se você não
está sendo observado por terceiros;
 Viajar em comboio com outros caminhões;
 Programar a viagem para transitar em horários diurnos, principalmente nas áreas de risco;
 Não dar carona para estranhos;
 Manter as portas travadas e vidros fechados.
EVITE
 Paradas nas regiões de alto risco;
 Fazer comentários à terceiros, sobre a natureza de sua carga, seu trajeto a percorrer e seu destino;
 Portar cheques ou dinheiro em espécie. Tenha o mínimo possível na carteira e quantias maiores,
esconda-as em outro local do veículo.
INFORME A CENTRAL DE ATENDIMENTO
 Se perceber que está sendo seguido;
 Ao parar em local de risco, avise sobre a parada e o horário da saída;
 Solicitar o monitoramento ativo do seu veículo;
 Mantenha o seu cadastro atualizado.
TELEFONES DE CONTATO
FIXO (47) 3057-8282
RÁDIO 55*112*2892

