
Teste periodicamente o funcionamento 
do interfone da cabine. É um item 
fundamental no caso de emergências.

CONHEÇA O CORPO DE BOMBEIROS

EM CASO DE EMERGÊNCIA

1
2

3
4

Mantenha a calma.

Forneça ao atendente do Corpo de
Bombeiros, o endereço da emergência
com nome da cidade, rua, número e 
algum ponto de referência.
Confie e responda a todas as perguntas.

O serviço 193 destina-se a emergências.
EVITE TROTES.

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.br

O ELEVADOR PODE ESTAR COM PROBLEMAS

 Se há formação de degraus entre a cabine
e o andar.

 A cabine pára sozinha em andares não 
solicitados pelo usuário. 

 O fechamento das portas apresenta-se 
irregular.

O QUE PODE PARAR UM ELEVADOR?
  A falta de manutenção
mensal dos elevadores.
A validade do procedimento
está ligada diretamente
ao uso correto do elevador.

Segurar o elevador no andar, 
colocando objetos na porta.

Não deixe crianças brincarem
com os painéis dos elevadores, 
isso pode desregular o sistema
e ocasionar uma parada do 
equipamento. 
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Aperte o botão de alarme e use o interfone
para comunicar o problema.

Solicite o desligamento da chave geral do 
elevador.

Chame o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Aguarde o resgate especializado. Não tente
sair sozinho.

Mantenha a calma e use o
interfone para comunicar
o problema. Chame o 
atendimento especializado
da empresa de manutenção.

Aguarde a equipe de 
resgate especializada para
receber instruções. Nunca
force a abertura das portas 
do lado de dentro.

Tente acalmar as outras 
pessoas da cabine. Manter
a posição agachada pode
ajudar quem está com 
sensação de claustrofobia.

O elevador é um local seguro, com entrada 
de ar e sistemas de segurança que impedem a 

queda da cabine. Nada pode acontecer com você 
se ele parar de funcionar

O ELEVADOR PAROU: O QUE FAZER?

PARTE DO CORPO PRESA NA CABINEO ELEVADOR PAROU?

O QUE PODE PARAR UM ELEVADOR?

 Queda de energia.
 Excesso de peso.
 Brincadeiras no interior da cabine, que causem
balanço e solavancos. 
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 Se o elevador parar entre os andares, nunca
saia pelos vãos. Há risco de acidente grave.

Não interrompa o fechamento das portas com 
as mãos, pés ou objetos. Muita atenção com as 
crianças, suas mãos, mochilas e objetos, para 
que também não fiquem presos.

O QUE NÃO FAZER?

 Nunca deixe as crianças brincando nas cabines.

 Antes de entrar no elevador, olhe bem se a 
cabine está no andar.

Atenção para o degrau, principalmente com
idosos e crianças.
Em caso de incêndio, utilize as escadas, não
o elevador.

VEJA ALGUMAS DICAS PARA EVITAR ACIDENTES:


