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 ATENÇÃO                         RISCO                   ALTO RISCO

ALERTA
DE CHEIAS

SISTEMA DE 

DEFESA CIVIL

RESPLENDOR-MG

O SISTEMA DE ALERTA:
ENTENDA COMO FUNCIONA
E FIQUE ATENTO.

Não há riscos 
de enchente.

SITUAÇÃO NORMAL

Mantenha uma 
pessoa sempre 
atenta e vigie a 
alteração das águas, 
mesmo à noite.

ATENÇÃO

Redobre a atenção e   
procure um local seguro.

Deixe sua casa e siga 
para o ponto de 
encontro.

ALTO RISCO DE INUNDAÇÃO

RISCO DE INUNDAÇÃO

O sistema de alerta foi criado de acordo com uma escala de 
cores e símbolos e tem o objetivo de orientar e informar à 
população as previsões de aumento do nível das águas do rio 
Doce. Com isso, espera-se evitar riscos às pessoas.

As placas, localizadas em pontos de visibilidade, serão 
atualizadas pelos voluntários do Núcleo de Alerta de Chuvas - 
NAC e alertam sobre a necessidade de algum tipo de atitude 
por parte dos moradores.

Ponto de Encontro do bairro Ilha do Príncipe

Sete de Setembro, esquina da rua Alfredo Lopes 
da Silva 
Ilha do Príncipe (córrego do Salgado)

Ponto de Encontro do bairro Nossa Senhora de Fátima

Escola Municipal Coronel José Pereira de Jesus
Rua Euclides Moreira, 188 
Bairro Nossa Senhora de Fátima

Ponto de Encontro do bairro Centro - Orla Sul

Estacionamento da Estação Ferroviária de Resplendor

Ponto de Encontro do bairro Antônio de Matos

Santuário Nossa Senhora de Fatima
Rua Euclides Moreira S/Nº

Apoio
DEFESA CIVIL

RESPLENDOR-MG

Realização

SIGA PARA OS LOCAIS 
INDICADOS EM CASO DE 
ALTO RISCO DE INUNDAÇÃO

PONTO DE 
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BAIRROS DE RESPLENDOR: ILHA DO PRÍNCIPE, CENTRO - ORLA SUL, 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E ANTÔNIO DE MATOS
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ATENÇÃO                  RISCO                ALTO
 RISCO

ALERTA 
NO PERÍODO DE CHUVAS
SEGURANÇA E

PREVENÇÃO É

DEFESA CIVIL DE RESPLENDOR

(33) 3263.2997 
(33) 9 9926.9526

A MAIOR ALIADA

O período de chuvas, que ocorre normalmente durante os 
meses de novembro a fevereiro, trás com ele a possibilidade 
de inundações.

Nossa região, caraterizada por belas montanhas e pelo Rio 
Doce, também é afetada pelo período chuvoso e, por isso, 
devemos nos preparar para saber como agir. Pensando no 
bem-estar de todos, é importante conhecer os riscos e saber 
como identificá-los.

Agir com antecedência e consciência é fundamental para 
corrigir ou prevenir situações de risco.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil 
(COMPDEC) de Resplendor, os Núcleos de Alerta de Chuvas 
(NAC’s) e a Aliança Energia se uniram no sentido de alertar a 
população sobre cuidados importantes antes, durante e 
depois das chuvas.

Leia com atenção e se precisar ligue para:
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DEPOIS
DAS CHUVAS !Não beba água ou 

consuma alimentos que 
tiveram contato com a 

água de inundação, 
mesmo que fechados. 

Com isso você pode 
evitar doenças como 

leptospirose, hepatite, 
dentre outras.

Verifique seu quintal e 
retire o excesso de 
água de objetos, 

evitando ambientes 
propícios ao 

desenvolvimento de 
mosquitos e outros 

transmissores de 
doenças.

Em caso de febres, 
diarreia, vômitos e 

dores de cabeça ou no 
corpo, após o contato 

com águas de 
inundação, procure o 
posto de saúde mais 

próximo. Esses 
sintomas podem 
indicar doenças. 

Limpe os locais 
atingidos pela água e 
lama usando botas e 
luvas, assim você evita 

doenças graves e 
acidentes com 

animais peçonhentos, 
roedores, dentre 

outros. 

DEFESA CIVIL

RESPLENDOR-MG

DURANTE
AS CHUVAS

Mantenha uma 
pessoa sempre 
atenta e vigie a 
alteração das 

águas, mesmo à 
noite.

Mantenha 
objetos de maior 
valor em partes 
mais elevadas.

Procure abrigo 
em local seguro 
e, em caso de 
necessidade, 
siga para o 
ponto de 
encontro.

Evite circular em 
áreas com risco 
de alagamento 

e de fortes 
enxurradas.

Com chuva forte 
ou trovões, 

mantenha-se em 
abrigo, desde 

que não seja uma 
área de risco.

No período das chuvas todo cuidado é pouco e, por isso, 
preparamos algumas dicas e cuidados que todos precisamos ter 
para garantir nossa saúde e segurança.

ANTES
DAS CHUVAS

CUIDADOS ANTES, DURANTE 
E DEPOIS DAS CHUVAS

Mantenha sua 
casa limpa e 

nunca jogue lixo 
nas ruas e bueiros. 

Descarte correta-
mente restos de 
troncos, móveis e 

entulhos. 

Verifique se o local 
onde você mora 

apresenta situações 
de risco como 

proximidade com 
encostas ou 

bueiros. *

*Acione a Defesa Civil para uma avaliação de risco e tenha as orientações 
sobre possíveis medidas de correção a serem implementadas.

Informe-se sobre 
locais seguros para 
os quais você e sua 
família podem se 
dirigir em caso de 

inundação.

Faça sempre a 
limpeza dos 

telhados, 
desobstruindo as 

calhas.

Providencie ou 
solicite a poda ou 
corte de árvores 

com risco de 
queda.

Reforce muros e 
paredes pouco 

confiáveis.

PONTO DE
ENCONTRO

NO
RM

AL     
      

    A
TENÇÃO                  RISCO                ALTO RISCO

ALERTA 
NO PERÍODO DE CHUVAS
SEGURANÇA E

NAC
NÚCLEO DE ALERTA DE CHUVAS

O NAC – Núcleo de Alerta de Chuvas é formado por pessoas 
de sua comunidade que atuam de forma voluntária, em 
apoio à Defesa Civil do município.

Os voluntários passam por treinamentos que os preparam 
para agir durante o período chuvoso, de forma preventiva, 
orientando e auxiliando a comunidade em situações de 
emergência, como na retirada de pessoas dos locais de risco 
e repassando para os vizinhos as informações que recebem 
das prefeituras e da Defesa Civil. 

Além de estarem preparados para orientar e dar os primeiros 
atendimentos a população, os membros dos NAC's, trazem a 
realidade local para as discussões, permitindo a identificação 
dos locais de risco de inundação e melhor caracterização da 
comunidade.

Se você quiser saber quem são os voluntários do NAC em sua 
comunidade entre em contato com a Defesa Civil.

Fique atento às 
orientações da Defesa 

Civil e, quando 
solicitado, saia de casa 

com seus pertences 
para um abrigo. 

PONTO DE
ENCONTRO

Interrompa o uso da
calha do rio como 

área para lazer, 
pescarias, retirada de 

areia e pastejo de
animais.

!
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águas, mesmo à 
noite.

Mantenha 
objetos de maior 
valor em partes 
mais elevadas.

Procure abrigo 
em local seguro 
e, em caso de 
necessidade, 
siga para o 
ponto de 
encontro.

Evite circular em 
áreas com risco 
de alagamento 

e de fortes 
enxurradas.

Com chuva forte 
ou trovões, 

mantenha-se em 
abrigo, desde 

que não seja uma 
área de risco.

No período das chuvas todo cuidado é pouco e, por isso, 
preparamos algumas dicas e cuidados que todos precisamos ter 
para garantir nossa saúde e segurança.

ANTES
DAS CHUVAS

CUIDADOS ANTES, DURANTE 
E DEPOIS DAS CHUVAS

Mantenha sua 
casa limpa e 

nunca jogue lixo 
nas ruas e bueiros. 

Descarte correta-
mente restos de 
troncos, móveis e 

entulhos. 

Verifique se o local 
onde você mora 

apresenta situações 
de risco como 

proximidade com 
encostas ou 

bueiros. *

*Acione a Defesa Civil para uma avaliação de risco e tenha as orientações 
sobre possíveis medidas de correção a serem implementadas.

Informe-se sobre 
locais seguros para 
os quais você e sua 
família podem se 
dirigir em caso de 

inundação.

Faça sempre a 
limpeza dos 

telhados, 
desobstruindo as 

calhas.

Providencie ou 
solicite a poda ou 
corte de árvores 

com risco de 
queda.

Reforce muros e 
paredes pouco 

confiáveis.

PONTO DE
ENCONTRO

NO
RM

AL     
      

    A
TENÇÃO                  RISCO                ALTO RISCO

ALERTA 
NO PERÍODO DE CHUVAS
SEGURANÇA E

NAC
NÚCLEO DE ALERTA DE CHUVAS

O NAC – Núcleo de Alerta de Chuvas é formado por pessoas 
de sua comunidade que atuam de forma voluntária, em 
apoio à Defesa Civil do município.

Os voluntários passam por treinamentos que os preparam 
para agir durante o período chuvoso, de forma preventiva, 
orientando e auxiliando a comunidade em situações de 
emergência, como na retirada de pessoas dos locais de risco 
e repassando para os vizinhos as informações que recebem 
das prefeituras e da Defesa Civil. 

Além de estarem preparados para orientar e dar os primeiros 
atendimentos a população, os membros dos NAC's, trazem a 
realidade local para as discussões, permitindo a identificação 
dos locais de risco de inundação e melhor caracterização da 
comunidade.

Se você quiser saber quem são os voluntários do NAC em sua 
comunidade entre em contato com a Defesa Civil.

Fique atento às 
orientações da Defesa 

Civil e, quando 
solicitado, saia de casa 

com seus pertences 
para um abrigo. 

PONTO DE
ENCONTRO

Interrompa o uso da
calha do rio como 

área para lazer, 
pescarias, retirada de 

areia e pastejo de
animais.

!
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 ATENÇÃO                         RISCO                   ALTO RISCO

ALERTA
DE CHEIAS

SISTEMA DE 

DEFESA CIVIL

RESPLENDOR-MG

O SISTEMA DE ALERTA:
ENTENDA COMO FUNCIONA
E FIQUE ATENTO.

Não há riscos 
de enchente.

SITUAÇÃO NORMAL

Mantenha uma 
pessoa sempre 
atenta e vigie a 
alteração das águas, 
mesmo à noite.

ATENÇÃO

Redobre a atenção e   
procure um local seguro.

Deixe sua casa e siga 
para o ponto de 
encontro.

ALTO RISCO DE INUNDAÇÃO

RISCO DE INUNDAÇÃO

O sistema de alerta foi criado de acordo com uma escala de 
cores e símbolos e tem o objetivo de orientar e informar à 
população as previsões de aumento do nível das águas do rio 
Doce. Com isso, espera-se evitar riscos às pessoas.

As placas, localizadas em pontos de visibilidade, serão 
atualizadas pelos voluntários do Núcleo de Alerta de Chuvas - 
NAC e alertam sobre a necessidade de algum tipo de atitude 
por parte dos moradores.

Ponto de Encontro do bairro Ilha do Príncipe

Sete de Setembro, esquina da rua Alfredo Lopes 
da Silva 
Ilha do Príncipe (córrego do Salgado)

Ponto de Encontro do bairro Nossa Senhora de Fátima

Escola Municipal Coronel José Pereira de Jesus
Rua Euclides Moreira, 188 
Bairro Nossa Senhora de Fátima

Ponto de Encontro do bairro Centro - Orla Sul

Estacionamento da Estação Ferroviária de Resplendor

Ponto de Encontro do bairro Antônio de Matos

Santuário Nossa Senhora de Fatima
Rua Euclides Moreira S/Nº

Apoio
DEFESA CIVIL

RESPLENDOR-MG

Realização

SIGA PARA OS LOCAIS 
INDICADOS EM CASO DE 
ALTO RISCO DE INUNDAÇÃO

PONTO DE 
ENCONTRO 

N
O
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ATENÇÃO                  RISCO                ALTO
 RISCO NO PERÍODO DE CHUVAS

SEGURANÇA E

ALERTA
NO PERÍODO DE CHUVAS

SEGURANÇA E

N
O

RM
AL     

     
     A

TENÇÃO                  RISCO                ALTO RISCO

BAIRROS DE RESPLENDOR: ILHA DO PRÍNCIPE, CENTRO - ORLA SUL, 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E ANTÔNIO DE MATOS

N
O

RM
AL    

     
      

ATENÇÃO                  RISCO                ALTO
 RISCO

ALERTA 
NO PERÍODO DE CHUVAS
SEGURANÇA E

PREVENÇÃO É

DEFESA CIVIL DE RESPLENDOR

(33) 3263.2997 
(33) 9 9926.9526

A MAIOR ALIADA

O período de chuvas, que ocorre normalmente durante os 
meses de novembro a fevereiro, trás com ele a possibilidade 
de inundações.

Nossa região, caraterizada por belas montanhas e pelo Rio 
Doce, também é afetada pelo período chuvoso e, por isso, 
devemos nos preparar para saber como agir. Pensando no 
bem-estar de todos, é importante conhecer os riscos e saber 
como identificá-los.

Agir com antecedência e consciência é fundamental para 
corrigir ou prevenir situações de risco.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil 
(COMPDEC) de Resplendor, os Núcleos de Alerta de Chuvas 
(NAC’s) e a Aliança Energia se uniram no sentido de alertar a 
população sobre cuidados importantes antes, durante e 
depois das chuvas.

Leia com atenção e se precisar ligue para:


