
CONHEÇA O CORPO DE BOMBEIROS

EM CASO DE ACIDENTES
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Acione o Corpo de Bombeiros através do
telefone 193. Se possível sinalize o local
para que não ocorra outro acidente.
Forneça ao atendente o endereço correto
e pontos de referência do local.
Informe o número e condições de vítimas
envolvidas.
Se possível, não movimente a vítima, 
aguarde a chegada do Corpo de
 Bombeiros.
Mantenha a calma.

CONTE COM A GENTE
BOMBEIROS

E M E R G Ê N C I A
193

www.corpodebombeiros.sp.gov.br

/corpodebombeirosdapmesp

@corpodebombeirosdapmesp

@bombeirospmesp

https://viafacil2.policiamilitar.sp.gov.brPERIGO
CORRENTEZA

Respeite a sinalização
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PRAIA SEGURAPRAIA SEGURA

Águas vivas e Caravelas:
Em caso de lesões provocadas
por Águas vivas ou Caravelas,
é recomendado que lave o 
local com água salgada ou 
vinagre, não faça uso de água 
doce. Caso tenha tentáculos 
nunca retire sem antes proteger 
as mãos. 

Quando pisados os Ouriços 
se quebram dentro do pé, 
causando dores e até mesmo 
infecção, procure por ajuda 
médica.

Ouriços-do-mar:

Bagre:
Em casos de acidente com 
bagre, lave o local e procure 
atendimento médico. Não 
retire o ferrão sozinho, 
pois isso pode aumentar a 
gravidade do ferimento. 

O que fazer em caso de 
acidentes com animais marinhos?
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COMO CURTIR A PRAIA COM SEGURANÇA

Cerca de 4 mil pessoas são salvas
por ano pelos Guarda-Vidas nas águas

do Litoral Paulista. Não seja mais uma 
vítima. Siga nossas dicas e mantenha 

você e sua família em segurança

DICAS

 NÃO CONFIE EM BOIA: Boias, espaguetes,
colchões de ar e outros flutuadores dão uma 
falsa impressão de segurança e são facilmente 
arrastados pela correnteza, além de dificultar o
trabalho do guarda-vidas.

   ÁLCOOL E MAR NEM PENSAR: Aquele chopinho
a mais faz sim, diferença. Não entre no mar se 
estiver ingerindo bebidas alcoólicas. O álcool
inibe a noção do perigo facilitando o afogamento.

 CASO VEJA ALGUÉM SE AFOGANDO: Acione
imediatamente o Corpo de Bombeiros. É muito
perigoso tentar salvar uma vítima de afogamento
sem o treinamento adequado. Não coloque a sua
vida em risco . 

 PEDRAS PODEM CORTAR A SUA DIVERSÃO:
Curta o mar, mas fique longe das pedras 
costeiras. Elas são escorregadias e dificultam 
a prestação de socorro.

O QUE FAZER SE NÃO DER PÉ: Caso sinta 
a correnteza puxando para o mar, fique 
calmo, sinalize e nade paralelamente à 
praia, até conseguir ajuda de alguém 
próximo a você.

LEMBRE-SE DO SOL:
Praia, sol e mar sem protetor solar não combinam.
Cuide de sua pele. Não se esqueça de aplicar o 
produto antes da exposição ao sol, reaplicá-lo
 a cada duas horas, ou após o banho de mar 

NA PRAIA, NADA DE CRIANÇA PERDIDA:
Mantenha as crianças sob seu campo visual,
pois elas se perdem com facilidade. Utilize 
as pulseirinhas de identificação que podem 
ser retiradas com os guarda-vidas.

ÁGUA NO UMBIGO, SINAl DE PERIGO!
FIQUE TENTO!

SE VOCÊ SE SENTIR EM PERIGO, 
TENTE BOIAR...

NO LITORAL DÊ PREFERÊNCIA ÀS PRAIAS
PROTEGIDA POR GUARDA-VIDAS .

INFORME-SE SOBRE OS LOCAIS MAIS
SEGUROS PARA O BANHO DE MAR E OBEDEÇA

ÀS PLACAS DE SINALIZAÇÃO.

Corrente de Retorno


