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APROVEITE O VERÃO COM SEGURANÇA
DISFRUTA EL VERANO CON SEGURIDAD
ENJOY SUMMER SAFELY

Envie um SMS para 40199
com o CEP de sua rua. É grátis.
Enviar un SMS al 40199 con
el código postal de tu dirección.
Es gratis.
Send a SMS to 40199 with your
Zip Code. It’s free.

No se aproxime de cercas alámbrico, varais 
metálicos, lineas aéreas y raíles;
Do not approach wire fences, metal poles, 
overhead lines, and rails;

9 - Evite estruturas altas, tais 
como torres, linhas telefônicas, 
de energia elétrica e topo de 
prédios;
Evite estructuras altas como 
torres, líneas telefónicas, líneas 
eléctricas y cimas de edificios;
Avoid tall structures such as 
towers, telephone lines, power 
lines and tops of buildings;

8 - Evite lugares que ofereçam pouca ou 
nenhuma proteção contra raios (Pequenas 
construções não protegidas, como celeiros, 
tendas ou barracas, quiosques, veículos 
conversíveis, motocicletas, bicicletas, etc);
Evite lugares que oferten poca o ninguna 
protección contra rayos (Pequeñas 
construcciones no protegidas, como celeiros, 
tiendas o barracas, quiosques, vehículos sin 
capota como motocicletas, bicicletas, etc);
Avoid places that no offer lightning protection 
(small unprotected buildings, such as barns, 
tents or stalls, kiosks, roadside vehicles such as 
motorcycles, bicycles, etc);

No permita que los niños jueguen en el agua 
de la inundación, el mar o la corriente, ya que 
pueden inundarse o contaminarse y causar 
enfermedades graves;
Do not let children play in the flood, sea or 
stream water, as they may be flooded or 
contaminated, causing serious illness;

No permanezca en áreas abiertas como 
campos de fútbol, manzanas de tenis y 
aparcamientos;
Do not stay in open areas such as soccer fields, 
tennis courts and partking lots;

Em casos de alagamentos, raios e vendavais:
En casos de inundaciones, relámpagos y 
tormentas de viento:
In cases of flooding, lightning and 
windstorm disorders:

1 - Evite abrigar-se ou estacionar embaixo das 
árvores ou linhas elétricas;
Evite refugiarse o estacionarse debajo de 
árboles o cables eléctricos;
Avoid sheltering or parking under trees or 
power lines;

2 - Não permaneça no mar em 
caso de tempestade ou tempo 
instável;
No permanezca en el mar en 
caso de tormenta o clima 
inestable;
Do not stay at sea in case of 
storm or unstable weather;

Never come in contact with broken electrical 
cables;

3- Não transite em áreas alagadas;
No transitar en zonas inundadas;
Do not transit in flooded areas;

DICAS DE PREVENÇÃO     CONSEJOS DE PREVENCIÓN      PREVENTION TIPS

4- Durante enxurradas não 
deixe crianças brincando no 
mar, em rios ou córregos. Elas 
podem ser levadas pela 
correnteza, as águas podem 
estar contaminadas e 
provocar doenças graves;

5 - Jamais se aproxime de 
cabos elétricos arrebentados;
Jamás se aproxime de cabos 
eléctricos arrebentados;

6 - Não permaneça em 
áreas abertas como 
campos de futebol, 
quadras de tênis e 
estacionamentos ou   
na praia;

7 - Não se aproxime de 
cercas de arame, varais 
metálicos, linhas aéreas 
e trilhos;


