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    Durante o terremoto, os móveis de sua residência podem tombar, assim como também 
pode ocorrer a queda de objetos das prateleiras e o estilhaçamento de vidros. Esses acidentes 
podem causar ferimentos, e até mortes durante o terremoto. Portanto, devemos tomar medidas 
de segurança para evitar esses riscos.
    Para fixar os móveis da residência, existe a necessidade de parafusar os móveis nos 
pilares das residências. As pessoas que moram em apartamentos alugados, devem entrar em 
acordo com o proprietário do imóvel sobre esses procedimentos.

    Não coloque móveis altos no dormitório, pois sua queda pode causar graves ferimentos e até 
morte caso o terremoto ocorra durante a noite. Também tome cuidado para não posicionar os 
móveis próximos à saída da residência, pois a queda dos mesmos pode causar dificuldade para 
se refugiar. 
    Procure não colocar objetos pesados em locais altos também, pois sua queda pode também 
causar ferimentos e até mesmo mortes durante o terremoto.

1) Cuidado com o posicionamento dos móveis

    Móveis como armários, prateleiras, geladeiras, televisores e outros devem ser devidamente 
fixados para evitar a sua queda.

2) Evite a queda dos móveis

    Após o terremoto, existe o risco de se ferir os pés devido ao estilhaçameto de vidro. Utilize os 
filmes anti-estilhaçamento não só nas janelas, mas também nas prateleiras e armários que tenham 
vidro.

3) Utilize filmes anti-estilhaço

    Para garantir uma via de escape em casos de emergência, evite deixar objetos nos corredores 
e próximo às saídas. Esses objetos podem tombar e dificultar o refúgio após os terremotos.

4) Evite deixar objetos próximos às vias de escape

É importante que se tenha noção dos possíveis focos de chama em sua residência. Para isso, 
devemos estar preparados no dia-a-dia, participando de atividades de treinamento da região 
e agindo em conjunto com os vizinhos.

- Sempre deixar um extintor preparado, e estar ciente do método 
   de uso. Deixar os extintores em locais de fácil acesso
- Deixar baldes de água preparados
- Não deixar objetos inflamáveis próximos à chama
- Medidas para evitar queda dos botijões de gás 
   e combustíveis
- Deixar todos os membros da família cientes 
   dos locais da chave de eletricidade e registro 
   de gás. Também passar informações quanto 
   ao manuseio dos mesmos




