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QUANDO OCORRER UM TERREMOTO
1. Dentro de casa

2. Se estiver na rua
Fique longe
dos prédios

Procure se
proteger onde
estiver

Pois há a possibilidade de se machucar com os estilhaços
de vidro ou mesmo com o desabamento do prédio

2. Se estiver em estabelecimento
ou transporte público
Procure se proteger junto a uma
parede segura ou pilar grosso e
não saia para a rua.
Apague o fogo!
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Obedeça as ordens
de evacuação e não
corra para as saídas.
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QUANDO OCORRER UM TERREMOTO

COMBINE COM SUA FAMÍLIA JÁ!
Por exemplo, se ocorrer um
terremoto agora, como você
confirmará a situação de
sua família, e onde poderão
se reunir?

4. Se estiver dirigindo
Aos poucos vá se
encostando no lado
esquerdo e estacione
o carro.

PARE

5. Se estiver perto do mar
Procure refúgio
em local elevado.
Há risco de
tsunami.
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Procure conhecer de antemão os abrigos e locais de
refúgio e defina onde se encontrar com seus filhos e
familiares.
Informe-se sobre os locais de abrigo no “Mapa
de abrigos do seu bairro”
com sua prefeitura.
Combine também a
maneira de entrar em
contato.
Em geral os telefones
estarão congestionados.
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DISQUE CATÁSTROFE 171
Serviço de Correio de Voz

PARA GRAVAR
1) Digite 1 para gravar
2) Digite o número do seu
telefone fixo (com código
de área)
3) Digite 1 #, deixe a
mensagem e desligue.
PARA OUVIR
1) Digite 2 para ouvir
2) Digite o número do seu
telefone fixo (com código
de área)
3) Digite 1 #, ouça a
mensagem e desligue.

ESTEJA PREPARADO(A)
1. Medidas para prevenir queda de
móveis e objetos
1) Procure fixar móveis na parede
2) Evite colocar objetos pesados em cima de
móveis, etc.

2. Prepare o Kit de Emergência com
Artigos Essenciais
1) Água para 3 dias
2) Alimentos não perecíveis
3) Outros artigos como bateria, rádio, etc.

水

Caso seja necessário, utilize o
telefone do Plantão Consular:
090-2136-2202.
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Participe das Atividades de Seu Bairro
Em caso de calamidade se
faz necessária a cooperação
mútua da comunidade.

Participe dos eventos e
treinamentos de prevenção
de catástrofes
de seu bairro.
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