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Acompanhe as previsões meteorológicas, os boletins, os alertas
e os informes difundidos por órgãos oficiais sobre possíveis
situações de incêndios florestais e qualidade do ar;

Mantenha, em fácil acesso, os telefones de emergência dos
órgãos locais de resgate, atendimento médico e combate aos
incêndios florestais;

Mantenha seu quintal livre de material combustível (lixo, “mato
seco e alto” e outros); 

Realize aceiros (desbaste de um terreno em volta de
propriedades, matas e coivaras) preventivos para impedir
propagação de incêndio.  

Defesa Civil:199 
Bombeiros: 193 
Polícia Militar: 190 
SAMU: 192 

Medidas preventivas 

Nunca atire cigarros ou fósforos acesos na vegetação;

Não solte balões ou fogos de artifício;

Não queime lixo ou resíduos em seu quintal;

Evite acender fogueiras.

Como agir antes?



Recomendações gerais:

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. Siga rigorosamente as
instruções;

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

Como agir durante?

Nunca tente combater um incêndio sozinho;

Siga as instruções dadas pelos órgãos locais de gerenciamento
de emergências e combate às queimadas;

Aumente a ingestão de água e líquidos para manter as
membranas respiratórias úmidas e, assim, mais protegidas;

Planeje as atividades diárias com base nas informações oficiais
sobre os horários de maior ocorrência de fumaça no intuito de
minimizar a exposição;

Evite trabalho pesado, atividades e exercícios ao ar livre
quando a qualidade do ar estiver prejudicada pela fumaça;

Avalie a necessidade de procurar temporariamente um abrigo
cujo ambiente e o ar sejam de melhor qualidade, ou considere a
possibilidade de deixar a área impactada pela fumaça somente
se for possível e seguro fazê-lo.  


