Salvador, outubro de 2015
Este suplemento é parte integrante do jornal.
Não pode ser vendido separadamente.

Secretaria de
Infraestrutura,
Habitação
e Defesa Civil

S

alvador está ganhando uma nova
Defesa Civil. A nova CODESAL vai
criar uma rede de participação
do cidadão para que todos atuem
preventivamente e saibam como
agir diante de uma chuva intensa
na cidade. A CODESAL também
está contratando um moderno
sistema de alerta e alarme que vai
integrar as comunidades de áreas
de risco por meio de mensagem
(SMS), informando sobre situações
de risco. Além disso, a CODESAL vai
intensificar ações educativas nas
escolas e associações comunitárias
em diversos bairros. Nesta cartilha,
você vai encontrar dicas de como
diminuir riscos e buscar ajuda em caso
de emergência. A CODESAL atende
pelo número 199 e está de plantão
24 horas por dia para oferecer todo
o apoio a você e a seus vizinhos.
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199
LIGUE

É de fundamental importância que os
cidadãos sigam todas as orientações
dadas pelos técnicos da Defesa Civil. Caso
perceba situações como deslizamentos de
terra, alagamentos de vias ou de imóveis,
desabamento de imóveis, inclinação de
postes ou árvores, entre em contato com
a Defesa Civil o quanto antes, através do
199, ligação gratuita, 24 horas por dia. Um
técnico irá até o local avaliar a situação e
orientar os moradores sobre como proceder.
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Ações nas comunidades
Durante o ano, a Defesa
Civil realiza atividades nas
comunidades moradoras
de áreas de risco e forma
núcleos de proteção e defesa
civil (nupdecs). O objetivo
é levar a gestão municipal
para mais perto dos cidadãos
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e capacitar os líderes
comunitários e a população
para identificar os riscos,
contribuindo assim com
ações para evitar acidentes,
além de transformá-los
em multiplicadores em
proteção e defesa civil.

Defesa Civil nas Escolas
A CODESAL realiza atividades em
escolas, com palestras e workshops para
professores e estudantes. O objetivo é
conscientizar professores e alunos sobre
ações proativas de redução de riscos e
incentivar a formação de uma cultura
de prevenção. A atividade lúdicopedagógica é fundamental,
pois os técnicos da CODESAL podem
fazer alusão à realidade daquela
comunidade escolar em que
as atividades acontecem.
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Defesa Civil
Itinerante – DCI
São realizadas atividades
preventivas e educativas nas
comunidades moradoras de áreas
de risco, quando se esclarecem
dúvidas, o que contribui para a
conscientização da população e
minimização de acidentes.
Essas atividades são também
realizadas em locais com
grande ﬂuxo de pessoas.
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Entre em contato
com a CODESAL
através do 199
Se você perceber rachaduras nas
paredes do seu imóvel e trincas no
terreno, infiltrações, inclinação em
postes ou árvores, deve entrar em
contato com a CODESAL, através
do telefone 199, o quanto antes.
Quanto mais cedo for a avaliação do
técnico, melhor para os cidadãos.

LIGUE

199

Trotes não!
O trote é crime previsto
no Código Penal Brasileiro,
com pena de até três anos
de reclusão para o culpado.
9

Alagamentos
Os alagamentos podem
acontecer por conta do
alto índice pluviométrico,
ou seja, chuva muito
forte em um período de
tempo muito curto, ou
pelo lixo depositado em
locais inadequados. Nos
dois casos, é importante
que o cidadão fique
atento ao nível da água;
caso a água suba muito
rápido, o morador deve
deixar o imóvel e procurar
abrigo em local seguro.

10

O lixo e o alagamento
Ah! É só um lixinho de nada, uma
tampinha ou um saquinho do cachorroquente. Esses pequenos resíduos podem
se transformar em um lixão quando
forem depositados em local indevido.
Eles entopem bueiros, não deixando a
água escoar, e podem causar alagamento
nas ruas e avenidas. Essa água pode,
ainda, entrar na sua casa. Portanto,
lembre-se: lugar de lixo é na lixeira!
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Lixo nas encostas
também não!
O lixo depositado nas encostas
faz peso no terreno, retém
água, causa deslizamento
de terra e proliferação de
doenças como a dengue, a
zika e a febre chikungunya.

Fique atento aos
horários de coleta
Verifique no seu bairro os
horários de coleta do lixo.
Leve-o para fora quando estiver
perto do horário do caminhão
passar para recolhê-lo. Dessa
forma, você evita o mau
cheiro, sujeiras e doenças.
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Bananeiras não!
As bananeiras não podem ser
plantadas nas encostas, pois
elas acumulam água e deixam
o solo úmido, potencializando
o deslizamento de terra.
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Desabamento
de imóveis
Quando você perceber
rachaduras ou infiltrações no
seu imóvel, é fundamental que
entre em contato com a Defesa
Civil o quanto antes, através do
telefone 199, ligação gratuita.
Se a rachadura for muito
grande, o morador deve deixar
o imóvel e procurar abrigo em
local seguro. O bem-estar e a
vida vêm em primeiro lugar.
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Se o cenário mudar,
o contato deve
acontecer outra vez
Se o engenheiro da Defesa Civil
não perceber nenhum risco
no momento da vistoria e,
após algum tempo, a situação
mudar, é importante que o
contato com a Defesa Civil
aconteça outra vez. Existem
situações em que o cenário muda
muito rápido, principalmente
quando a chuva persiste.
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Antes de construir
Veriﬁque se o local é
de risco – margens de
córregos, canais e encostas
são locais susceptíveis a
acidentes. Não faça cortes
a pique no terreno, pois
pode causar o deslizamento
de terra. O corte deve ser
rampado. Depois, plante
grama e lembre-se de
rebaixar o capim. Ah!
Se for fazer contenção,
não faça de bloco.
16

Cuidado onde vai
colocar a fossa
Não construa a fossa perto
da encosta, pois ela pode
molhar o terreno e provocar
o deslizamento de terra,
mesmo com a ausência
da chuva. A fossa deve ser
instalada longe da encosta.
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Atenção com o esgoto
e a água servida
Não jogue o esgoto nem a água servida
diretamente na encosta. Eles retiram a
terra e provocam deslizamentos, mesmo
sem chuva. As águas servidas devem ser
ligadas à rede de esgotamento sanitário
e as de chuva à rede de drenagem.
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Não queime lixo
nas encostas!
Quando queimado, o lixo agride
o meio ambiente, deixando o
solo frágil e, consequentemente,
potencializando o deslizamento
de terra. Mesmo aquela folhinha
inocente que você juntou para
queimar pode prejudicar o
seu terreno e o dos vizinhos.
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Rios e córregos
Quem mora perto de rios e
córregos deve ficar com a
atenção redobrada nos períodos
chuvosos. Deve-se observar se
o nível da água está muito alto.
Caso o nível suba, é importante
deixar o imóvel e procurar
abrigo em local seguro.
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Árvores ou postes
Se perceber inclinação em
árvores ou postes, você deve
entrar em contato com a
CODESAL o quanto antes.
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O CAPIM DA
ENCOSTA
DEVE SER
REBAIXADO!

Não construa
próximo de
encostas
Se você vai construir, observe
se a obra está próxima da
crista ou da base da encosta;
se estiver, é importante deixar
alguns metros de distância.
A construção segura é muito
importante para evitar acidentes
como o deslizamento de terra
e o desabamento de imóvel.
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O uso da lona
A lona é uma medida
emergencial para auxiliar
na proteção das encostas
em situação de risco
ou onde ocorreram
deslizamentos de terra.
Ela só pode ser colocada
depois da vistoria dos
engenheiros da CODESAL.
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Umidade
Instale bicas para coletar
e destinar corretamente
a água da chuva; elas
evitam que a sua casa
fique úmida e previnem
as infiltrações, que
podem causar mofo e
levar doenças para a sua
família, além de evitar,
também, um possível
desabamento do imóvel.
24

Rachaduras
nos terrenos
Se você perceber
rachaduras no terreno,
entre em contato com a
Defesa Civil o quanto antes,
através do número 199.
25

Deslizamento de terra
Acontece, geralmente, quando
o solo está encharcado. Caso
você perceba fendas ou trincas
na encosta, o contato com a
Defesa Civil, através do 199,
também deve acontecer o
quanto antes. É importante,
também, que o imóvel seja
desocupado até uma avaliação
dos técnicos da CODESAL.
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Orientação técnica
O conhecimento das situações de risco e da forma
como minimizá-las é importante na prevenção
de acidentes. Na sede da Defesa Civil, técnicos
orientam os moradores que tiveram seus imóveis
vistoriados sobre como proceder para evitar ou
reduzir acidentes, além de fornecer informações
sobre encaminhamentos a outros órgãos do Sistema
Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC).
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Siga as orientações
dos técnicos
Quando o morador for
orientado e notificado pelo
engenheiro da CODESAL a
deixar o imóvel, ele deve seguir
as suas orientações. Eles
são treinados e capacitados
para avaliar riscos. O objetivo
é preservar a vida dos
cidadãos, evitando acidentes
e principalmente mortes.
28

Atendimento social
Após a vistoria e notificação
para deixar o imóvel, o
morador é orientado a ir até
a sede da Defesa Civil para
atendimento social. Com ele,
será possível o recebimento
de benefícios sociais, a
depender de cada situação.
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A Defesa Civil somos todos nós
Os cidadãos têm que atuar em parceria com a
CODESAL para que haja sucesso nas ações. Cada
um tem que fazer a sua parte, principalmente
porque vivemos em comunidade e precisamos
respeitar uns aos outros. Se cada um fizer a
sua parte, os acidentes podem ser evitados.
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TELEFONES ÚTEIS
codeSAl ............................................ 199
centrAl de polÍciA
e boMbeiroS .....................................190
coelbA ........................... 0800 071 0800
eMbASA ...........................0800 055 5195
liMpurb ............................... 3202-5000
SAMu ................................................. 192
SeMAn .................................. 3202-4854
SeMpS ................................... 3202-2300
diSQue SAlVAdor ............................. 156
diSQue trÂnSito ...............................118
Av. Mário Leal Ferreira, 80 - Bonocô
CEP 40285 280 - Salvador - Bahia
Tel.: (71) 3176 8600
www.codesal.salvador.ba.gov.br
codesal@salvador.ba.gov.br
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