Não jogue este impresso em via pública.
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PREVENINDO COM VOCÊ.

dEslIzAmEnTos.
Geralmente, os deslizamentos acontecem nos morros
e podem trazer sérios problemas,
principalmente na época em que ocorre muita chuva.
Os deslizamentos causam desabamentos e soterramentos.

Se você mora em morro ou encosta, aqui vão algumas dicas:
• Plante grama e capim nas encostas do terreno. As raízes penetram no solo, evitando
assim seu desmoronamento.
• Evite plantar bananeiras e árvores grandes como manga, mamão, abacate, entre outras.
Elas acumulam muita água no solo e podem provocar deslizamentos de terra.
• Evite também cortes e aterros nas encostas para não enfraquecer o terreno.
• Nunca construa próximo a barrancos. Quanto maior for a distância que você deixar, maior
será a segurança para a sua moradia.
• Sabia que o lixo jogado nas encostas acumula água? Isso vai deixá-lo mais pesado e, se
escorregar, vai arrastar o solo junto com ele.
• Nunca jogue água de pia, tanque ou chuveiro nas encostas. Além de ser errado e
contaminar o solo, umedece a área e aumenta o risco de deslizamento.
• O melhor a fazer para a prevenção é instalar canaletas ou tubos para o escoamento
dessas águas usadas.
Atenção aos primeiros sinais de perigo:
• Observe no terreno se árvores, postes ou muros estão com alguma inclinação anormal.
• Observe rachaduras, trincas ou saliências no chão ou nas paredes.
• Observe se o local tem água mais barrenta que o normal. Pode ter algum cano com
vazamento e infiltrando-se pelo terreno.

EMERGÊNCIA

O que você deve fazer:
• Saia imediatamente do local.
• Procure abrigo em lugares sem perigo de deslizamento.
• Informe a Defesa Civil. Ligue 199. A Defesa Civil quer proteger a sua casa.
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