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Sábado, 29 de Fevereiro de 2020

VIGILÂNCIA Este tipo de crime é averiguado pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais

Sociedade

Práticas de condôminos podem
inibir roubos e furtos domiciliar

‘Mulheres
no mercado
imobilario’ é
tema de evento

Entre as ações da policia para combater o crime está o programa
‘Vizinhança Solidária’ realizado em parceria com as comunidades

DA REDAÇÃO. No dia 27 de

de uma das minhas vizinhas um
caminhão parou na frente e levou tudo, até móveis”, relatou.
Multiplicação.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

(Continuação da página 8)
Morador do bairro Jardim
São José, em São José dos
Campos, o técnico em Segurança no Trabalho Rodrigo
Mendonça, 36 anos, passou
em janeiro deste ano por um
momento assustador. “Por
volta de 11h30, quando minha esposa chegou em casa,
viu que a porta estava aberta.
Então ela percebeu que na
sala estava faltando a televisão e as demais coisas estavam bagunçadas”, contou
Mendonça que teve objetos
como notebook, botijão de
gás, furadeira, ventilador levado da residência.
O técnico ressaltou que este
tipo de crime na região é recorrente. “Na minha rua outras pessoas também passaram por isso. Na residência

Residência mais segura
Bate-papo
Evite permanecer com os
portões abertos enquanto
estiver conversando na rua
Iluminação
Casas escuras são
as preferidas pelos
assaltantes. A instalação
de fotocélulas é a ideal
Trincos
Proteja as janelas e os
basculantes com grades
sólidas. Também não deixe
cadeados e trancas para o
lado de fora

Alerta
Cuidado ao chegar em casa.
Sempre olhe o movimento
da rua. Esteja atento a
atitudes de transeuntes
próximos a você
Ausência
Foi viajar ou saiu? Evite
evidenciar sua ausência

De olho no problema, a Polícia Militar em parceria com
as comunidades criou o programa “Vizinhança Solidária”.
O objetivo é a prevenção de
delitos e maior colaboração
dos moradores e comerciantes
com a vigilância local.
O projeto é voluntário e os
interessados devem procurar
a companhia de Polícia Militar
mais próxima ou o conselho
comunitário.
Vale alertar que simples mudanças podem inibir atitudes
criminosas, como evitar de
bater-papo em frente a casa,
ter as áreas bem iluminadas e
reforçar os trincos.
A Secretaria da Segurança
Pública do Estado de São Paulo informou ainda que realiza
intervenções, com reuniões de
mobilização com a sociedade
civil organizada, palestras sobre prevenção e segurança e
monitoramento dos indicadores criminais da região.
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março, em São Paulo, acontecerá o seminário “Mulheres no Mercado Imobiliário” promovido pelo portal
“Publicidade Imobiliária”. O
evento será das 9h ás 18h, no
Espaço Federal (av. Paulista,
1776, Bela Vista, São Paulo).
A atividade é exclusiva para
o público feminino e trará palestrantes que são destaques
em suas áreas de atuação. Segundo o Cofeci-Creci (Conselho Federal de Corretores de
Imóveis), nos últimos anos,
o número de mulheres nessa
profissão aumentou em 144%
e contabilizam 32% dos profissionais atuantes no mercado
imobiliário; além de ter registrado um crescimento significativo em entidades voltadas
à defesa da categoria.
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Negócios. Elas no comando!

