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Mantenha em boas condições a estrutura de sua casa,
principalmente o madeiramento de apoio do telhado; 

Mantenha as árvores no terreno da sua casa sadias, bem
podadas e longe da rede elétrica;  

Não deixe objetos e entulhos soltos no quintal; 

Informe a P refeitura sobre árvores não sadias identificadas no
passeio público; 

Coloque no chão todos os objetos que possam cair de locais
altos, como prateleiras e estantes; 

Organize e mantenha seus documentos pessoais em um saco
plástico bem fechado e em local de fácil acesso para serem
recolhidos por você em caso de evacuação. 

Defesa Civil:1 99 
Bombeiros: 1 93 
Polícia Militar: 1 90 
SAMU: 1 92  



E vite o contato com cabos ou redes elétricas caídas. Avise
imediatamente à Defesa Civil ou ao Corpo de Bombeiros.  

Feche bem janelas e portas, evitando fluxos de ventos no
interior de sua casa; 

Desligue os aparelhos elétricos e feche o registro de água e gás;  
Se você estiver em local seguro, permaneça até a diminuição
dos ventos; 

Auxilie crianças, idosos e pessoas com dificuldade de
locomoção próximas a você;  

Não estacione veículos próximos a árvores, torres de
transmissão e placas de segurança;  

 Se você estiver longe de casa e em local aberto, deite-se em
uma vala ou depressão do terreno para se proteger; 

P roteja sua cabeça de objetos que possam cair ou se deslocar
em função dos ventos. 



Mantenha a calma e siga rigorosamente as orientações da Defesa
Civil e demais autoridades de sua cidade. 

Acompanhe as informações oficiais, por meio de sites, carros de
som, rádio, SMS, dentre outros, emitidos pela Defesa Civil ou
outras autoridades de sua cidade. S iga rigorosamente as
instruções. 

Desconfie das mensagens não-oficiais divulgadas nas redes
sociais. E las podem ser falsas e causar pânico às pessoas,
gerando riscos de ferimentos e morte. Não repasse essas
mensagens. 

 

 

Recomendações ger ais:

Deslocamento violento de uma massa de ar com velocidades que
variam entre 88 a 1 02  km/h, normalmente acompanhada de
tempestades. Pode causar quedas de árvores, danos em plantações,
interrupções de energia elétrica e comunicações, destelhamentos e
outros danos em residências e traumatismos provocados pelo
impacto de objetos lançados pelo vento.  

S iga as recomendações federais de autoproteção para situações
emergenciais envolvendo vendavais.
 
Saiba como se preparar e agir. 

VENDAVAL


