
DICAS DE PREVENÇÃO PARA O PERÍODO CHUVOSO

Não plante bananeiras nos morros.

NOS MORROS

Na beira dos corregos

Não deixe a água que sai da sua casa (da pia, calha 
ou esgoto) cair direto no morro.

Não jogue lixo e entulho nos córregos. Isso aumenta 
o perigo de enchentes. 

Cortar barrancos é 
coisa séria e pode colocar 
a sua vida e a de outras 
famílias em situação 
de perigo.

Procure não utilizar fossas.

Se o muro de arrimo não 
for construído corretamente, 
pode cair e provocar sérios 
acidentes.

Lixo e entulho nos morros 
podem aumentar o perigo de 
deslizamentos. 

Cercas, árvores e postes 
inclinados.

Trincas e rachaduras nas 
paredes ou no chão, perto 
dos barrancos. 

Degraus nos terrenos causados pela movimentação
de encostas. 

Muros e paredes estufados. 

FIQUE ATENTO AOS SINAIS 
DE DESLIZAMENTOS!

FIQUE ATENTO AOS SINAIS 
DE inundacao!

ATENcao, morador!

Não deixe as crianças brincarem em enxurradas,
na margem de córregos ou à beira de barrancos. 

Durante uma inundação, não feche as passagens, 
becos e ruas com móveis e objetos tirados de casa. 
Deixe o espaço livre para que as pessoas possam sair 
do local atingido. 

Não atravesse pontes ou passarelas quando o nível 
do córrego estiver aumentando rapidamente. 

A água do córrego sobe rapidamente (mesmo se 
não estiver chovendo) fica barrenta. Se isso acontecer, 
não entre em pânico e nem se arrisque tentando
salvar móveis e objetos de valor. Sua vida vale muito 
mais. Procure abrigo seguro até a Prefeitura tomar 
as providências. 

Se você mora em área de encosta ou inundação, 
fique atento aos sinais de perigo. Em caso de dúvida, 
não permaneça no local. Ligue para a Defesa Civil ou 
para a URBEL e solicite uma vistoria. 

TELEFONES ÚTEIS

Disque vistoria URBEL: 3277-6409
De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Durante a noite, nos finais semana e feriados, ligue:
199 - Defesa Civil
193 - Corpo de Bombeiros

Informações sobre a LIMPEZA URBANA, disque 156.
 

Priorize salvar vidas e não bens materiais. 


