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A Secretaria de Segurança Pública, orienta que o período de 
janeiro até 31 de março é marcado por fortes chuvas que 
podem provocar enchentes, enxurradas, alagamentos, 
inundação, raios e deslizamentos. Qualquer problema que 
o munícipio tenha, o telefone 199 é disponibilizado para 
acionar a Defesa Civil do município, que é o órgão 
responsável para ajudar nos possíveis danos decorrentes de 
eventos climáticos extremos.

A Defesa Civil adverte que, telhas, calhas, entre outras partes 
do imóvel sejam vistoriadas. Eles devem estar limpos e não 
podem ficar soltos. É também preciso checar se está 
adequado o escoamento das águas das chuvas e prevenir o 
entupimento de bocas-de-lobo, principalmente não jogando 
lixo e entulho nas vias públicas.
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No período de calor, número 
de visitantes nestes locais 
aumenta consideravelmente. 
Cuidados neta época são 
redobrados para garantir a 
segurança e evitar 
afogamentos e acidentes.

Locais mais perigosos 
costumam ter sinais de alerta. 
Para ter um passeio com 
segurança é importante que 
todos respeitem a sinalização e 
evitem o banho nestes lugares, 
como saltos e mergulhos.
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A colaboração da população 
é de suma importância para 
evitar maiores problemas 
com as chuvas de verão. 
Tarefas simples, como não 
jogar lixo nas ruas e evitar a 
obstrução de bueiros e 
bocas de lobo, não usar a 
rede de esgoto para o 
despejo de água da chuva e 
não fazer o descarte de 
objetos e resíduos. 

Todos esses fatores 
contribuem para o 
entupimento, refluxo do 
esgoto e pontos de 
enchente. Então, vamos 
ajudar e contribuir para 
nossa cidade ficar ainda 
melhor?
 

Em dias de chuva com um 
volume muito grande de 
água em um curto período, 
por mais estrutura que a 
cidade tenha é impossível 
não ter alguns pontos de 
alagamento. Se você está na 
rua, o recomendado é que 
procure um local seguro. 
Para os motoristas que estão 
na rua, o melhor é procurar 
um local mais alto, esperar 
que a água baixe e não 
tentar passar por ruas 
inundadas. Outro cuidado é 
nunca caminhar por locais 
alagados ou com enxurrada, 
evitando assim pisar em 
bueiros abertos ou buracos 
cobertos pela água. 

Se você estiver numa situação de 
perigo ou ver qualquer problema, 
ligue no 199 ou 193. A Defesa Civil  
e  Corpo de Bombeiros Militar, 
que funcionam 24 horas por dia, 

todos os dias da semana.


