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Condutores de 
veículos automotores

Ÿ Procure estacionar preferencialmente em locais movimentados e 

com boa iluminação pública. Ao sair do veículo verifique se está 

sendo seguido e se as portas estão travadas,  acione o alarme (caso 

tenha). Ao retornar, olhe à sua volta, deixe a chave pronta, porém 

não à amostra. Entre rapidamente e trave as portas.

Ÿ Ao parar em semáforos, não tente fugir, caso abordado por alguém 

suspeito de estar armado.

Ÿ Pequenas colisões à noite ou pneu furado não deve ser motivo 

para contato com estranhos. Desconfie de possíveis armadilhas.

Ÿ Ao chegar em casa ou a um estacionamento, dê uma volta antes e 

observe o local com cautela, principalmente à noite. Se possível, 

avise que está próximo do local, assim você terá a companhia de 

alguém conhecido.

Ÿ Evite permanecer dentro do carro aguardando alguém, 

namorando, lendo, ouvindo música, ou qualquer outra atitude que 

demonstre desatenção.

Ÿ Evite deixar à vista no interior do veículo aparelhos 

eletroeletrônicos (notebooks, celulares, iPods, camêras 

fotográficas...), bolsas, carteiras dentre outros pertences. Se 

possível, coloque todos os objetos no porta-malas ou em outro 

local que não fique visível aos olhos do infrator.

Ÿ Evite dar carona para desconhecidos, bem como trafegar em 

horários e locais conhecidos como sendo de alto índice de roubos 

de veículos.

ý
ý

ý

ý
ý

Tentar perseguir o criminoso após o assalto ou furto;

Utilizar caixas eletrônicos à noite, sozinho e em locais 
pouco movimentados;

Demonstrar riqueza ou patrimônio vultoso - 
ostentação;

Expor grande quantidade de dinheiro em público;

Carregar na carteira todos os documentos pessoais, 
além de todos os cartões de crédito. Lembre-se que, a 
Carteira Nacional de Habilitação - CNH, consta sua 
fotografia e identificação, inclusive seu RG e CPF.

E R R A D O

C E R T O

þ

þ

þ

þ

þ

Não reagir, nem tentar fugir ao ser abordado por 
criminoso armado. Pois, estatísticas comprovam que a 
vítima, na maioria das vezes, perde a vida.

Não fazer movimentos bruscos. Ao se mexer, avise, 
peça autorização do criminoso.

Colaborar para que tais situações desagradáveis 
demore o mínimo possível.

Nunca coloque em risco a sua vida e a de seus 
familiares durante um assalto, pois qualquer reação 
poderá trazer conseqüências trágicas. Lembre-se que, 
a vida vale mais do que qualquer bem material, 
independente de seu valor.

Em situações de risco, tente manter o controle de 
suas emoções.

4 5
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Ÿ Procure instalar algum mecanismo antifurto, como alarme ou 

trava, pois os veículos que não os possuem costumam ser os mais 

procurados.

Ÿ Evite deixar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - 

CRLV no interior do veículo.

Ÿ Quando for viajar evite deixar seu veículo em sua residência sem a 

guarda de algum empregado doméstico, vigilante ou amigo. 

Ÿ Caso o seu veículo tenha sido furtado/roubado, comunique o fato, 

imediatamente à Polícia, fornecendo seus dados pessoais e dados 

completos do veículo. Não deixe de comparecer à Delegacia 

Especializada para fornecer outros dados que possam auxiliar nas 

investigações.

Ÿ

pessoa responsável pela franquia dos acessos a sua casa, devendo 

sempre entrar em contato com o proprietário do imóvel, caso 

tenha dúvidas sobre o acesso de estranhos a sua residência.

Ÿ Atenda estranhos apenas para os serviços solicitados ou 

agendados e exija a sua identificação.

Ÿ Faça contato com seu vizinho, disponha-se a ajudá-lo em situações 

suspeitas e peça reciprocidade.

Ÿ Não acumule correspondências na caixa dos correios ou no chão. 

Não deixe a luz da área acesa durante todo o dia, pois é sinal de 

ausência do morador. 

Ÿ Ao viajar deixe um parente, empregado doméstico, vigilante ou 

amigo cuidando de sua casa. 

Ÿ Cobre dos proprietários e do Poder Público a limpeza de terrenos 

baldios vizinhos a sua residência, pois tal local pode ser ou vir a ser 

abrigo de criminosos.

Ÿ Em caso de roubo ou furto, ligue imediatamente para a polícia, 

preserve o local do crime para a perícia. Em seguida você será 

orientado a registrar o Boletim de Ocorrência Policial.

Ÿ Se possível, invista em um sistema de segurança: filmagem, 

alarme, cerca elétrica, etc...

Ÿ É sempre bom ter um cão de guarda, pois ele alerta qualquer 

movimentação estranha em sua residência.

Estabeleça critérios, oriente os empregados domésticos ou outra 

Residências

6 7

Pedestres

Ÿ À noite evite ruas com pouca iluminação pública e com pouca 

movimentação.

Ÿ Evite passar por becos ou terrenos baldios durante o dia ou à noite, 

principalmente se estiver sozinho.

Ÿ Evite falar com estranhos para pedir ou dar informações de 

diversas naturezas (localização, pessoas, etc...).



Ÿ Procure instalar algum mecanismo antifurto, como alarme ou 

trava, pois os veículos que não os possuem costumam ser os mais 

procurados.

Ÿ Evite deixar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - 

CRLV no interior do veículo.

Ÿ Quando for viajar evite deixar seu veículo em sua residência sem a 

guarda de algum empregado doméstico, vigilante ou amigo. 

Ÿ Caso o seu veículo tenha sido furtado/roubado, comunique o fato, 

imediatamente à Polícia, fornecendo seus dados pessoais e dados 

completos do veículo. Não deixe de comparecer à Delegacia 

Especializada para fornecer outros dados que possam auxiliar nas 

investigações.

Ÿ

pessoa responsável pela franquia dos acessos a sua casa, devendo 

sempre entrar em contato com o proprietário do imóvel, caso 

tenha dúvidas sobre o acesso de estranhos a sua residência.

Ÿ Atenda estranhos apenas para os serviços solicitados ou 

agendados e exija a sua identificação.

Ÿ Faça contato com seu vizinho, disponha-se a ajudá-lo em situações 

suspeitas e peça reciprocidade.

Ÿ Não acumule correspondências na caixa dos correios ou no chão. 

Não deixe a luz da área acesa durante todo o dia, pois é sinal de 

ausência do morador. 

Ÿ Ao viajar deixe um parente, empregado doméstico, vigilante ou 

amigo cuidando de sua casa. 

Ÿ Cobre dos proprietários e do Poder Público a limpeza de terrenos 

baldios vizinhos a sua residência, pois tal local pode ser ou vir a ser 

abrigo de criminosos.

Ÿ Em caso de roubo ou furto, ligue imediatamente para a polícia, 

preserve o local do crime para a perícia. Em seguida você será 

orientado a registrar o Boletim de Ocorrência Policial.

Ÿ Se possível, invista em um sistema de segurança: filmagem, 

alarme, cerca elétrica, etc...

Ÿ É sempre bom ter um cão de guarda, pois ele alerta qualquer 

movimentação estranha em sua residência.

Estabeleça critérios, oriente os empregados domésticos ou outra 

Residências

6 7

Pedestres

Ÿ À noite evite ruas com pouca iluminação pública e com pouca 

movimentação.

Ÿ Evite passar por becos ou terrenos baldios durante o dia ou à noite, 

principalmente se estiver sozinho.

Ÿ Evite falar com estranhos para pedir ou dar informações de 

diversas naturezas (localização, pessoas, etc...).



Ÿ

comprovante de residência do mesmo e guarde-os em local 

reservado.

Ao contratar empregado doméstico, exija cópia do RG, CPF, 

Ÿ Não saia do banco com grandes quantias de dinheiro. Se 

possível, peça aos gerentes sugestões de como fazer 

transferências eletrônicas, pois a taxa a ser cobrada pela 

instituição será menor do que o risco de perdê-lo.

Ÿ Caso seja vítima, tente anotar a placa do veículo ou 

motocicleta utilizado no assalto. Assim como outros  

detalhes: cor do veículo, cor do capacete, vestimentas, ou 

seja, quaisquer particularidades que possam vir a auxiliar 

a polícia na busca pelos criminosos.

Ÿ Jamais efetue saques em dinheiro de quantias elevadas 

diretamente nos caixas eletrônicos dentro ou fora das 

agências bancárias. Procure por uma área reservada que 

normalmente é disponibilizada pelos bancos.

Agências bancárias
e caixas eletrônicos

8 9

Ÿ Contrate instalação profissional de um sistema de segurança 

contendo videomonitoramento, alarme...

Ÿ Não reaja, se for possível, oriente os funcionários a observar 

detalhes, desde que os mesmos não se arrisquem.

Ÿ Chame a polícia imediatamente pelo telefone (190), depois 

procure a Delegacia mais próxima para o registro da ocorrência e 

procure sempre preservar o local para a perícia técnica;

Ÿ Evite pagamento de pessoal, ou de grandes valores em dinheiro, 

caso seja inevitável, alterne os dias, reduza o número de pessoas 

envolvidas no procedimento de saque e pagamento. Se possível, 

contrate uma empresa especializada em transporte de valores.

Ÿ Em dias de maior movimento, recolha o dinheiro dos caixas mais 

de uma vez ao dia.

Ÿ Alterne os modelos de veículos que transportam valores.

Bancos, empresas e
comércios em geral
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Ÿ Se você não pretende efetuar saques em determinado dia da 

semana, evite portar mais de um cartão bancário (débito ou 

crédito) nesse dia. 

Ÿ Faça saques preferencialmente durante o dia. Se precisar fazer à 

noite, prefira os caixas eletrônicos dentro de aeroportos, agências 

bancárias, shopping centers, farmácias, supermercados..., pois 

estes locais possuem sistema de segurança eletrônica e muitas 

vezes também de vigilância. 

Ÿ Caso seja rendido pelo(s) criminoso(s), não tente fugir.

Ÿ Não reaja, nem demonstre resistência. Neste momento procure 

atender às determinações do(s) infrator(es), caso contrário, o risco 

de acabar em tragédia é alto.

Ÿ Após a fuga do(s) assaltante(s), comunique imediatamente a 

polícia, se possível informando as características do(s) autore(s) e 

os meios utilizados na ação, visando facilitar a identificação e 

prisão dos criminosos. 

Ÿ Em caso de vítima ferida por disparo de arma de fogo e/ou arma 

branca (faca, facões, terçados, machados, punhal...), telefone para 

os serviços de emergência – SAMU (192) ou Corpo de Bombeiros 

(193).

10 11

Sequestro “relâmpago”
Golpes aplicados
frequentemente

O chamado “Conto do vigário” é o nome dado tradicionalmente no 

Brasil para o crime de estelionato ("obter para si ou para outrem, 

vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém 

em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio 

fraudulento"), veja algumas modalidades aplicadas  pelos falsários:

Ÿ “Bilhete premiado” - muita atenção ao ser abordado em frente de 

agências bancárias ou casas lotéricas por pessoas desconhecidas 

que dizem ter um bilhete premiado da Loteria Federal como Mega-

Sena, Lotomania, Raspadinhas etc; na verdade trata-se de um 

golpe. É comum o estelionatário estar acompanhado de uma 

mulher que se passa por sitiante ou analfabeta, pedindo sua ajuda 

para resgatar o suposto bilhete e oferecendo-lhe vantagem em 

dinheiro. Em troca, pede a vítima todo o dinheiro que acabara de 

sacar na agência ou o que encontra-se em seu poder, como forma 

de “garantia”. Fique atento! Não existe bilhete premiado, o 

estelionatário quer o dinheiro que você acabou de sacar.

Ÿ “Cheque perdido e encontrado” - nesse caso de golpe, o falsário 

geralmente encontra-se nas imediações das agências bancárias e 

simula ter encontrado um cheque preenchido num valor bem 

elevado (alta quantia). Então a vítima é convencida de que tem 

parte no valor desse cheque, pois estava próxima quando o cheque 

foi achado na calçada, na rua ou nas proximidades. Dessa forma a 

vítima é induzida a entregar o valor que sacou da agência bancária 

como “garantia” do recebimento de parte da “recompensa”. O 

estelionatário que lhe aborda sempre está acompanhado de outro 
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comparsa, que simula já ter recebido recompensas anteriores, 

levando a vítima a entregar sua bolsa com todo o dinheiro.

Ÿ “Falso sequestro” - nesta modalidade de golpe o infrator liga para 

o telefone da vítima dizendo ter sequestrado um familiar. Na 

realidade, trata-se de mais um golpe. O criminoso procura manter 

a vítima ocupada para que ela não consiga falar ou contatar com o 

suposto familiar raptado. Neste caso, o procedimento correto é 

desligar o telefone e procurar a polícia, se possível, ligar ou tentar 

falar com o familiar que supostamente estaria sendo mantido 

refém do bandido. Em hipótese alguma, deve-se depositar 

dinheiro ou comprar crédito de telefones para o criminoso. 

Geralmente, as ligações são a cobrar e é comum serem usados os 

DDD's 085 (Estado do Ceará), 021 (Estado do Rio de Janeiro) e 011 

(Estado de São Paulo), podendo ainda, adotarem outras 

localidades. No caso de recebimento dessas ligações, não forneça 

os nomes de seus filhos e demais familiares, nem informe se eles 

estão viajando de férias, a trabalho ou qualquer outro motivo de 

ausência, pois essas informações são aproveitadas na aplicação do 

o golpe. Também é muito comum nessa modalidade de crime uma 

voz de mulher e/ou criança chorando pedindo ajuda, e em 

decorrência do impacto emocional do golpe, a vítima deduz que 

seja seu parente que se encontra do outro lado da linha telefônica. 

Por isso é importante manter a calma.

Ÿ “Promoções diversas” - neste tipo de golpe, o infrator liga para a 

vítima, ou manda torpedos dizendo que a mesma (vítima) foi 

contemplada com um carro 0 Km (zero quilômetro) ou outros 

prêmios valiosos. Mas para poder retirar o tal “prêmio” é 

necessário o pagamento de certa quantia em dinheiro antecipada, 

que deve ser depositada em uma conta indicada por ele (falsário). 

Neste caso, ignore as ligações ou torpedos, não retorne as ligações 

e não deposite dinheiro em hipótese alguma. Também não adquira 

cartões telefônicos e não repasse os códigos de ativação dos bônus 

(telefones pré-pagos) para os estelionatários.  

12 13

Telefones úteis*

Polícia Militar 190

SAMU 192

Corpo de Bombeiros Militar 193

1ª Delegacia de Polícia
3216 8815

3216 8824

2ª Delegacia de Polícia 3216 8848

3ª Delegacia de Polícia
3216 8820

3216 5032

4ª Delegacia de Polícia 3227 1691

5ª Delegacia de Polícia
3214 0291

3214 5866

3214 3568

6ª Delegacia de Polícia 3214 1565

7ª Delegacia de Polícia 3227 1175

8ª Delegacia de Polícia 3226 1188

DERFRESEF - Delegacia Especializada em 

Repressão a Furtos, Roubos, Extorsões, Sequestros, 
Estelionatos e outras Fraudes

3216 8888

3216 8811

DERFRVA - Delegacia Especializada em 

Repressão a Furtos e Roubos de Veículos 
Automotores 

3217 6943

D I S Q U E 

D
EN

Ú
N

C
IA

0800 647 1400

*Os telefones com prefixo pertencem exclusivamente as Delegacias da
Polícia Civil em Porto Velho. Demais localidades, favor ver nas próximas páginas.



comparsa, que simula já ter recebido recompensas anteriores, 

levando a vítima a entregar sua bolsa com todo o dinheiro.

Ÿ “Falso sequestro” - nesta modalidade de golpe o infrator liga para 

o telefone da vítima dizendo ter sequestrado um familiar. Na 

realidade, trata-se de mais um golpe. O criminoso procura manter 

a vítima ocupada para que ela não consiga falar ou contatar com o 

suposto familiar raptado. Neste caso, o procedimento correto é 

desligar o telefone e procurar a polícia, se possível, ligar ou tentar 

falar com o familiar que supostamente estaria sendo mantido 

refém do bandido. Em hipótese alguma, deve-se depositar 

dinheiro ou comprar crédito de telefones para o criminoso. 

Geralmente, as ligações são a cobrar e é comum serem usados os 

DDD's 085 (Estado do Ceará), 021 (Estado do Rio de Janeiro) e 011 

(Estado de São Paulo), podendo ainda, adotarem outras 

localidades. No caso de recebimento dessas ligações, não forneça 

os nomes de seus filhos e demais familiares, nem informe se eles 

estão viajando de férias, a trabalho ou qualquer outro motivo de 

ausência, pois essas informações são aproveitadas na aplicação do 

o golpe. Também é muito comum nessa modalidade de crime uma 

voz de mulher e/ou criança chorando pedindo ajuda, e em 

decorrência do impacto emocional do golpe, a vítima deduz que 

seja seu parente que se encontra do outro lado da linha telefônica. 

Por isso é importante manter a calma.

Ÿ “Promoções diversas” - neste tipo de golpe, o infrator liga para a 

vítima, ou manda torpedos dizendo que a mesma (vítima) foi 

contemplada com um carro 0 Km (zero quilômetro) ou outros 

prêmios valiosos. Mas para poder retirar o tal “prêmio” é 

necessário o pagamento de certa quantia em dinheiro antecipada, 

que deve ser depositada em uma conta indicada por ele (falsário). 

Neste caso, ignore as ligações ou torpedos, não retorne as ligações 

e não deposite dinheiro em hipótese alguma. Também não adquira 

cartões telefônicos e não repasse os códigos de ativação dos bônus 

(telefones pré-pagos) para os estelionatários.  

12 13

Telefones úteis*

Polícia Militar 190

SAMU 192

Corpo de Bombeiros Militar 193

1ª Delegacia de Polícia
3216 8815

3216 8824

2ª Delegacia de Polícia 3216 8848

3ª Delegacia de Polícia
3216 8820

3216 5032

4ª Delegacia de Polícia 3227 1691

5ª Delegacia de Polícia
3214 0291

3214 5866

3214 3568

6ª Delegacia de Polícia 3214 1565

7ª Delegacia de Polícia 3227 1175

8ª Delegacia de Polícia 3226 1188

DERFRESEF - Delegacia Especializada em 

Repressão a Furtos, Roubos, Extorsões, Sequestros, 
Estelionatos e outras Fraudes

3216 8888

3216 8811

DERFRVA - Delegacia Especializada em 

Repressão a Furtos e Roubos de Veículos 
Automotores 

3217 6943

D I S Q U E 

D
EN

Ú
N

C
IA

0800 647 1400

*Os telefones com prefixo pertencem exclusivamente as Delegacias da
Polícia Civil em Porto Velho. Demais localidades, favor ver nas próximas páginas.



14 15

A Polícia Civil de Rondônia também presta atendimento e 
informações sobre como se proteger desses e demais tipos de 
crimes através de suas Delegacias Regionais instaladas no interior 
do Estado.

Regional de ARIQUEMES, compreende as seguintes Unidades da 
Polícia Civil e seus respectivos municípios:

Delegacia Regional de Ariquemes                                                 
Telefone 3535-2548, Fax 3535 5336

Plantão de Polícia Civil
Telefone 3535-3510

1ª Delegacia de Polícia Civil
Telefone 3535-5324
  
2ª Delegacia de Polícia Civil
Telefone 3535-2339 

Delegacia Especializada na Defesa da Mulher e da Família - DEAM
Telefone 3536-8425

Delegacia de Polícia de Buritis
Telefone 3238-2950
                                                                                                            
Delegacia de Polícia de Jaru                                                                         
Telefone 3521-1828

Delegacia de Polícia de Machadinho D'Oeste
Telefone 3581-2390

Regional de CACOAL, compreende as seguintes Unidades da Polícia 
Civil e seus respectivos municípios:

Delegacia Regional de Cacoal
Telefone 3441-2811

1ª Delegacia de Polícia de Cacoal
Telefone 3441-2812

Delegacia Especializada na Defesa da Mulher e da Família  - DEAM
Telefone 3441-1020

Delegacia de Polícia de Pimenta Bueno
Telefone 3451-3918

Delegacia de Polícia de Espigão do Oeste
Telefone 3481-2612

Delegacia de Polícia de Ministro Andreazza
Telefone 3448-2553

Regional de GUAJARÁ MIRIM, compreende as seguintes Unidades 
da Polícia Civil e seus respectivos municípios:

Delegacia Regional de Guajará Mirim
Telefones: 3541-2224, 3541-2277, 3541-2424 

Delegacia Especializada na Defesa da Mulher e da Família - DEAM;
DEPCA; DEAI e Posto IML – Guajará Mirim
Telefones 3541 2021, 3541 2521

Delegacia de Polícia de Nova Mamoré
Telefone 3544 3024

Delegacia de Polícia de Extrema
Telefone 3252 1442
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Regional de JI-PARANÁ, compreende as seguintes Unidades da 
Polícia Civil e seus respectivos municípios:

Delegacia Regional de Ji Paraná; Posto IML; SECRIM; Setor de 
Identificação
Telefones 3422-2963, 3422-2271

1ª Delegacia de Polícia; Delegacia Especializada na Defesa da 
Mulher e da Família - DEAM
Telefone 3422-1165, Fax 3422-3560

2ª Delegacia de Polícia de Ji Paraná
Telefones 3461-5978, 3461-2355

Delegacia de Polícia de Ouro Preto
End. Rua Padre Adolfo Roll, 833, Bairro Jardim Bandeirantes
Telefons: 3461-5978 – 3461-2355

Delegacia de Polícia de Mirante da Serra
Telefone 3463-2464

Delegacia de Polícia de Presidente Médici
Telefone 3471-2396

Delegacia de Polícia de Urupá
Telefone 3413-2732

Regional de ROLIM DE MOURA, compreende as seguintes Unidades 
da Polícia Civil e seus respectivos municípios:

Delegacia Regional de Rolim de Moura/1ª Delegacia de Rolim de 
Moura/Posto do IML/SECRIM/Identificação/DEAM
Telefones 3442-1411 – 3442-3177

Delegacia de Polícia Alta Floresta D'Oeste
Telefone 3641-2245

Delegacia de Polícia de Nova Brasilândia D'Oeste
Telefone 3418-2266

Delegacia de Polícia de Santa Luzia D'Oeste
Telefone 3434-2202

Regional de SÃO MIGUEL DO GUAPORE, compreende as seguintes 
Unidades da Polícia Civil e seus respectivos municípios:

Delegacia Regional de São Miguel do Guaporé
Telefone 3642-2246

1ª Delegacia de Polícia de São Miguel do Guaporé
Telefone 3642-2263

Delegacia de Polícia de São Francisco do Guaporé
Tefone 3621-2770

Delegacia de Polícia de Costa Marques
Telefone 3651-2300

Delegacia de Polícia de Alvorada D'Oeste
Telefone 3412-2740

Delegacia de Polícia de Seringueiras
Telefone 3642-2263

Regional de VILHENA, compreende as seguintes Unidades da Polícia 
Civil e seus respectivos municípios:

Delegacia Regional de Vilhena
Telefone: 3321-3248

1ª Delegacia de Polícia de Vilhena
Telefone 3321-3539
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Delegacia Fazendária de Vilhena
Telefone 3321-3132

Delegacia Especializada de Defesa da Mulher e da Família - DEAM
Telefone 3321-3140

Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente - 
DEPCA 
Telefone 3321-3248

Delegacia de Polícia de Colorado D'Oeste
Telefone 3341-2495

Delegacia de Polícia de Cerejeiras
Telefone 3342-2436

DEPARTAMENTO DE 
TELECOMUNICAÇÕES DA POLÍCIA CIVIL

INFORMÁTICA E 
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Rua Antônio Lacerda, 4228 - Bairro Industrial - CEP 76821-038
Telefones: 3216 5576 / 5577 / 5590  -  Fax: 69 3216 5575

E-mail: dintel@pc.ro.gov.br
Porto Velho - Rondônia
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