
Dicas de segurança breve resumo 

 Faça alguns pré-testes antes de fazer uma reserva: inscreva-se no National Ugly Mugs 
 para usar as ferramentas de segurança e receber avisos sobre indivíduos 
 potencialmente perigosos a evitar: www.uglymugs.org. 

 Use fóruns de profissionais do sexo e outros sistemas de verificação de número/e-
 mail como parte de sua rotina de triagem pré-agendamento. 

 Tenha sempre, se possível, um amigo de controlo. 

 Se as coisas derem para o torto e/ou se sentir que há que não está certo, ligue ou 
 alerte o seu amigo de controlo ou o seu motorista (se tiver um) usando um sistema 
 pré-organizado. 

 Se o seu cliente se tornar agressivo, violento ou o atacar de qualquer maneira, tente 
 fugir dele se puder. Não se preocupe se faz uma cena - a segurança está em 
 primeiro lugar. 

 Se estiver num hotel e puder sair do quarto, não pense duas vezes em correr pelo 
 corredor, se puder, e alertar o pessoal da receção. Não pare para agarrar na roupa 
 ou noutros pertences - tente fugir e para um lugar seguro. 

 Tenha e use um alarme de segurança pessoal ou botão de pânico. 

 Se for uma emergência - ligue para a polícia na primeira oportunidade através do 
 número 999 - é gratuito. 

 Envie um SOS através de uma aplicação SOS, se tiver alguma instalada. 

 A maioria dos telefones modernos tem localizadores de GPS, portanto, se tiver um 
 sistema de um botão para 999 - deixe a linha telefónica ligada - assim será possível 
 localizá-lo. 

 Onde quer que trabalhe - se estiver com problemas, tente atrair a atenção dos outros 
 - se gritar uma instrução específica como "Liguem para a polícia", é mais provável que 
 chame a atenção de alguém. 

 Após o incidente, avise os outros: reporte à National Ugly Mugs para poder divulgar 
um aviso e entrar em contacto com os seus especialistas se precisam de alguma 
ajuda: www.uglymugs.org. 
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É bom conhecer algumas práticas de segurança pessoal que os 
trabalhadores sexuais usam e o que pode fazer se as coisas derem para o 
torto... 

© Beyond the Gaze 


