
 

Plano de 
orientação 
para as 
famílias.
Aqui estão informações 

importantes para que 

sua família possa se proteger 

com rapidez e segurança 

durante um desastre natural.

Telefones úteis:
Copel – 0800 51 00 116
Defesa Civil Estadual – 199

Para mais informações: 
www.copel.com

Como deixar 
sua casa 
com rapidez 
e segurança?

• Feche os registros de água, gás e eletricidade           
e as portas de casa.

• Se não estiverem presentes todos os membros    
da família, utilize o ponto de encontro determinado    
no seu plano de emergência.

• Siga as orientações das autoridades (Defesa Civil     
e Corpo de Bombeiros).

• Não retorne por motivo algum.

Em caso de emergência na Usina, a Copel emitirá alerta à Defesa Civil.
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Como 
se preparar?

• Converse com todos em sua família para que 
saibam o que fazer em caso de enchente. Escolha 
um ponto de encontro seguro para toda a família.

• Escolha um parente ou amigo que viva fora da 
cidade para utilizá-lo como contato de referência 
caso não consigam se encontrar.

• Pense nas diferentes necessidades dos membros 
da família - idosos, pessoas com necessidades 
especiais e animais de estimação. 

• Prepare uma mochila de emergência com itens 
essenciais.

O que fazer 
em caso de 
enchente? 

• Evite permanecer nas margens do rio ou em locais 
próximos às usinas hidrelétricas quando estiver chovendo. 
Mesmo que você saiba nadar, não se aventure em 
travessias.

• Evite permanecer em áreas alagadas. Terrenos 
acidentados, buracos, bueiros abertos e fiação elétrica 
exposta podem causar acidentes graves.

• Durante períodos de chuva, evite permanecer debaixo   
de árvores ou em áreas descampadas.

• Carteira, documentos 
pessoais e agenda       
de contatos.

• Água potável.

• Lanterna e pilhas. 

• Rádio e pilhas.

O que levar caso 
precise sair de 
casa às pressas?

• Roupas limpas.

• Material de higiene                  
e remédios de uso contínuo. 

• Chaves de casa.

• Telefone celular.

EM CASA: 
• Ao primeiro sinal de chuva forte, fique atento.

• Deixe móveis, eletrodomésticos, produtos de limpeza, 
remédios e alimentos fora do alcance da água.

• Desligue equipamentos elétricos e eletrônicos   
e feche o registro do gás e da água.

• Tenha sempre lanternas e pilhas em condição de uso. 

• Em caso de elevação no nível da água do rio, feche 
as portas e janelas da casa para evitar a entrada de 
escombros e animais peçonhentos.

• Avise os vizinhos mais próximos e procure abrigo 
no local mais alto da região. Se possível, leve seus 
documentos com você.

• Acompanhe o noticiário local pelo rádio e fique atento 
às mensagens de esclarecimento ou alarmes.

AO DIRIGIR:
• Evite cruzar pontes onde o nível do rio estiver 

elevado.

• Não deixe seu carro próximo a árvores e postes.

• Evite áreas alagadas. As poças podem esconder 
crateras. Se for inevitável, mantenha a aceleração 
contínua em primeira marcha. 

• Não fique próximo a caminhões ou ônibus em 
movimento. Veículos grandes podem provocar 
marolas e alagar o seu carro. 

• Atenção: com a água acima das rodas, o carro 
começa a boiar e perde completamente o 
controle. Quando a água alcança a janela, ocorre 
o bloqueio das portas, impedindo a saída e 
dificultando o resgate.
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