1. Mantenha a ASTER Informada

Avise a Aster pelo sac@aster.com.br, sobre o período
que pretende se ausentar de São Paulo, para que
possamos detectar qualquer tipo de movimentação
anormal em sua residência. Se possível, deixe um
número de telefone para que possamos contatá-lo, no
caso de emergência.

2. Saída e Chegada

Se for para o aeroporto, chame apenas serviços de taxi
de confiança e uma viatura Aster para acompanhar
o processo de carregamento das malas. Na volta do
aeroporto, repita o processo para o descarregamento.

3. Alarmes Residenciais

É fundamental que sua residência possua um sistema
de segurança eletrônica funcional, com alarme
monitorado por empresa especializada, além de
um sistema de segurança perimetral, como cercas
monitoradas, por exemplo. Antes de sair, teste o
sistema e forneça o telefone da ASTER à empresa
responsável para agilizar a ação de resposta.

4. Fechaduras

Antes de viajar, certifique-se que todas as portas e
janelas estejam devidamente fechadas. Dê atenção
especial ao sistema de fechaduras em todos portões

externos, pois os arrombamentos em dispositivos
frágeis têm sido muito comuns. O portão de veículos
deve ser travado também. Se for o caso, vale o reforço
interno com correntes e cadeados.

5. Água e Energia

Para evitar acidentes, também é aconselhável fechar
todos os registros de água e retirar da tomada todos
os equipamentos eletrônicos.

6. Assinaturas de Jornais e Revistas

Ao viajar por tempo prolongado, cancele jornais,
revistas ou encomendas que possam se acumular na
caixa de correio, indicando a ausência de moradores.

7. Dinheiro para a Viagem

Se for sacar quantias significativas em bancos ou
caixas eletrônicos, fique bastante atento e não deixe
de chamar uma viatura Aster quando voltar para casa,
pois os criminosos infiltrados dentro do banco seguem
as vítimas para realizar o roubo.

8. Atenção no Retorno

Quando retornar, verifique se não existe nenhum tipo
de anormalidade em sua residência e, em caso positivo,
solicite nosso apoio evitando a entrada no local.

