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Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), para 2018 se espera um crescimento de 10% das
vendasde pacotes de viagens em relação ao ano anterior, por conta da recuperação da economia e doaquecimento do
mercado de turismo. E, com a chegada das férias e o grande número de feriados prolongados previstos para o ano,
muitas pessoas vão viajar e se ausentar de seus imóveis os deixando mais expostos.

Por isso,
Ronaldo Pinho, diretor
das regiões Minas Gerais e Centro-Oeste da Porto Seguro, aponta dicas de como proteger a residência durante o
período em que
ficará vazia:

·
Antes de viajar, avise um vizinho de confiança
sobre a sua ausência e cancele a entrega de correspondências para que não se
acumulem na porta, causando uma impressão de abandono do imóvel;

·
Evite deixar as chaves na portaria do prédio.
E se residir numa casa, não deixe o cadeado no lado de fora do portão, pois
seria um indicador de que a casa está vazia.Além disso, não deixe luzes acessas
durante toda a viagem, pois pode chamar a atenção de dia indicando ausência de
pessoas;

·
Retire da tomada todos os aparelhos
eletrônicos. Isso impede que sejam danificados no caso de sobrecarga elétrica,
evitando até mesmo o risco de incêndios;

·
Desligue a campainha. Pessoas sondando casas
vazias podem acioná-las em diversos horários para verificar se alguém atende e,
se não ouvirem o toque, não terão certeza se a casa está de fato vazia;

·
Antes de sair, cheque se janelas e portas
estão fechadas com trincos e fechaduras;

·
Se possível, invista em uma tecnologia de
monitoramento e proteção residencial.
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Segundo
dados da Porto Seguro Proteção e Monitoramento, a procura pelo Porto Seguro
Alarme Mais - produto de monitoramentoque alia automação com sistema de alarme e
câmerautilizando a tecnologia de IoT (internet das coisas) - aumentou
aproximadamente 10%no período anterior às fériasde verão, em 2017.

De acordo com
Pinho,as funcionalidades de novas tecnologias como o Alarme Mais, somadasaações
simples do dia a dia, reforçam a proteção do imóvel e da família e trazem mais
tranquilidade para aproveitar as férias e feriados.

Sobre a
Porto Seguro Proteção e Monitoramento

A Porto
Seguro Proteção e Monitoramento oferece produtos e serviços para
empresas e residências como, por exemplo, o Alarme Mais: sistema
de alarme portátil, câmera e automação com controle por biometria, para
monitoramento por dispositivo móvel com visualização das imagens em tempo real,
permitindo conversar com quem está no imóvel por meio de imagem e voz. O
aplicativo permite também ativar e desativar o sistema de alarme, ligar e
desligar a luz e solicitar ajuda remotamente. Há também a opção de Alarmes
Monitorados 24h para empresas, condomínios ou residências de todos os
portes; Porto Seguro Alerta, um dispositivo para idosos que moram ou
ficam muito tempo sozinhos acionarem em situações de emergência; Videomonitoramento,
com um sistema de câmeras para visualização local ou à distância do imóvel, com
gravação de imagens local ou em nuvem; Central de monitoramento 24h,
disponível para tratativas emergenciais; Serviços com relatório mensal
por e-mail, comunicação via GPRS, fiscal de alarme para acompanhar a vistoria
externa do local e muito mais.

Para mais
informações acesse o site http://www.portoseguro.com.br/servicos/protecao-e-monitoramento ou ligue
para 0800 727 0320.
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