
～犯罪・交通事故から身を守るために～ 

★ Medidas contra roubo residencial～ "Tempo", 

"luz","som", "olhos dos vizinhos  da  comunidade" 

★ Medidas de furtos do tipo ¨Puxar bolsa em rua¨   

     ～Estrategia de 3B＋N～ 

★ Medidas para segurança de trânsito～Material Refletivo,     

       Travessia, Cruzamento 

～Para se proteger de acidentes de trânsito ou de se tornar vítima de crimes～ 



Medidas contra roubo residencial e outros roubos 

A Província de Aichi é    

classificada como a 

pior no índice de roubo 

residencial nestes 

últimos 12 anos 

Registrou-se  2,736  casos de roubo 
residencial 

 A situação atual é de que a maioria das formas de se 

invadir é quebrando vidros ou portas e somente travando  
não consegue se evitar 

 

 2018 

Sensor de Luz 

Sensor de Luz é eficaz 

deixar aceso a lâmpada 

no portão ou na entrada 

desde a noite até o 

amanhecer 

Aparelho de 

alarme 

Areia de 

prevenção de 

crimes 

È eficaz o uso de uma ou 

várias chaves extras 

Câmera de 
segurança 

Interfone com 
gravador 

É eficaz usar câmera 

de segurança e 

interfone com gravador 

 

Chave Extra 

Recomenda-se a utilizar os 
componentes de construção 
com esta marca quando for 
construir uma nova casa ou 
fazer reforma em sua casa 

Além disso 

Ao utilizar em conjunto os 4 princípios para evitar roubos 

residenciais, se consegue um maior efeito de prevenção 

A marca CP é a 
marca usada para  
componentes de alta 
capacidade  para 
prevenir crime 
 

Vamos deixar bem claro 

o redor da casa! 

Façamos o ladrão 

perder mais tempo ao 

tentar invadir a casa 

Aparelho de alarme e 

areia de prevenção de 

crimes ,alerte seus 

arredores da invasão! 

Colaboração  entre os 

moradores e puxe a 

conversa com a 

pessoa estranha 

やばっ！ 

Tempo Luz Som Olhos da comunidade 



Segurar a sua bolsa 
bem filme do lado 
contrário da pista 

de tráfego 

Anda com 
precausação sua 

atrás e seu 
arredor! 

    Cuidado com motos 
e bicicletas que se 

aproximam                             
de você por trás 

Utilize a rede de 
segurança na 

cesta  da bicicleta 

 

bolsa rede atás  moto 

「Operação 3B＋N」  Vamos praticar a estrategia para prevenir arrebatamento! 

Medidas contra arrebatamento 

Medidas de segurança de trânsito 

       As mulheres estão   

        sendo visadas! 

Aporoximadamente  80% das vítimas são 
mulheres! 

Sistema de devolução voluntária 

de carteira de motorista 

Certificado de registro                  

de condução 

・Caso você sinta insegurança em dirigir, pense na 

possibilidade de utilizar o sistema de devolução voluntária da 

carteita de motorista . 

・Damos suporte no sistema de devolução voluntária da 

carteira de motorista para idosos.Confira no site da Polícia 

Provincial de Aichi↓ 

 

https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/kourei
sha/sup-index.html 

Aconteceram 
os 136 casos 
em 2018! 

Utilize maeriais refletivos 
para evitar acidentes de 
trânsito á noite! 

Antes da travessia em ruas, 
verfique a segurança da 
esquerada e direita! 

No cruzamento, tanto 
veículos como bicicletas 
devem parar uma vez! 


