Cada situação é
diferente, e o oficial de
polícia responderá
diferentemente a cada
situação.

GERALMENTE, o Oficial de Policía:



Lhe dirá seu nome, se você perguntar.



Se não estiver fardado lhe mostrará
uma identificação apropriada; você
poderá pedir para ver sua credencial.
Isso provará que ele/ela é um oficial
da lei.



Lhe dirá por que você está sendo
parado.



Somente usará força física se
necessário. Podendo ser para prender
um suspeito ou para manter um
prisioneiro sob custódia.



Não irá revistar (enquadrar) o corpo de
uma pessoa do sexo oposto exceto
para se prevenir algum tipo de
violência ao policial ou à alguma outra
pessoa, ou para previnir a destruição
ou a disposição de evidência.



Somente levará a pessoa presa por um
crime cometido na presença do oficial
ou quando o oficial tem razões
prováveis para acreditar que a pessoa
já cometeu um crime.

PERGUNTAS
ELOGIOS
RECLAMAÇÕES
Se você tem uma pergunta sobre o quê nós
fazemos ou uma reclamação quanto ao
tratamento que você já recebeu algum dia, você
pode contatar o Departamento de Polícia de
Everett (em pessoa ou pelo telefone) e pedir para
falar com o Oficial Responsável pelo turno.
Também temos formulários para reclamações no
website do departamento. Também gostaríamos
de saber se nós temos te ajudado de qualquer
maneira. Você pode mandar uma carta de elogio
em qualquer momento.
Departamento de Polícia de Everett
Desejo de Missão:

A Missão do Departamento de Polícia de
Everett é prover a comunidade com oficiais da
lei que são orientados a proteger a vida e a
propriedade privada, manter a ordem pública,
enquanto tratamos todos de uma maneira
igual e justa.
Recepção/ Oficial Responsável: (617) 389-2120

Centro de Expedições: (617) 387-1212
Emergencia: 911
Escritório do Chefe de Polícia: (617) 394-2365

Para maiores informações, por favor visite o
website do Departamento de Polícia de
Everett:

Departamento de Polícia de Everett
45 Elm Street, Everett MA 02149
“Servindo com orgulho desde 1870”

8. Se você for parado à noite, ligue a luz
de dentro do carro. Isso faz com que o
policial veja que tudo está OK.

Há diferentes razões porque você pode ser
parado pela polícia.
Qualquer que seja a razão, o oficial
necessita da sua cooperação.
_ Você pode ter infringido alguma lei de
trânsito





Você pode ter infringido alguma lei de
trânsito
Você pode parecer com algum
suspeito
O policial pode pensar que você está
em perigo e precisa de ajuda
Você pode ter testemunhado um crime

LEMBRE-SE:
Em todos os casos, você deve sempre
ser educado, e cooperar com a
polícia. Você pode esperar que a
policia te trate com cortesia e respeito.

As pessoas tem sentimentos diferentes,
quando são paradas pela polícia enquanto
dirigem. Alguns podem se sentir confusos,
ansiosos ou até mesmo nervosos. Esses são
sentimentos naturais.
Paradas no trânsito, também podem ser
estressantes, e perigosas para os oficiais de
polícia.Todo ano, muitos policiais se
machucam ou até mesmo mortos durante
essas “paradas de trânsito” rotineiras. Essas
paradas podem ser ainda mais perigosas
durante a noite.

9. Diga para as outras pessoas no carro
ficarem quietas, e peça para que elas
também cooperem com o policial.
SE VOCÊ FOR PARADO PELA POLÍCIA,
LEMBRE-SE:
1. Um policial pode te parar a qualquer
momento, por uma ofensa no trânsito, ou
se eles estiverem tentando solucionar um
crime.
2. Se você observar ou ouvir um carro de
polícia atrás de você, com as luzes de
emergência e/ou a sirene ligada,
mantenha a calma. De uma maneira
ordenada e segura conduza o carro para
o acostamento da rua/estrada do seu
lado direito.
3. Fique dentro do carro, ao menos que o
policial te peça para fazer diferente.
4. Mantenha suas mãos no volante para
que o policial possa vê-las.
5. Não faça nenhum movimento rápido,
nem para o chão do carro para o banco
de trás, ou para o banco do passageiro.
6. Espere até que o policial peça a
carteira de motorista, o registro do carro,
ou algum outro documento (passporte,
algum comprovante de endereço), antes
de pegá-los.
7. Se você estiver incapacitado de
alcançar os documentos, fale para o
policial aonde eles estão, antes de se
mover para pegá-los.

10. O policial talvez te dê uma multa. Se
você não souber o porque, por favor
peça educadamente para o policial te
dar detalhes.
11. Por favor, não brigue com o policial.
Isso não te ajudará. Você pode contestar
a multa na côrte. No papel da multa
contêm as informações em como você
pode fazer isso.
12. Seja honesto com o policial. Se você
não viu a placa de “Pare”, ou não sabia
qual era o limite de velocidade, deixe o
policial saber. Ser honesto, não dói.
13. Você pode ver dois ou mais carros de
polícia em uma parada da polícia. Isso é
normal.
14. Fique calmo, se você receber uma
multa, pegue-a. Você não está
adimitindo a culpa, essa é só uma
promessa de pagar a multa, ou de ir à
corte.

