
  

 Prezados Senhores, 
  
 Para conhecimento e para pensar... 
  
 No caso do Brasil, os problemas meteorológicos são outros - sobretudo, inundações. 
  
 Entretanto, é interessante observar o estudo (“Tornado Risk Mitigation”) divulgado pela corretora e 
consultoria internacional Marsh – aqui, aproveitando que o assunto ganhou relevância pelo tornado 
ocorrido nessa semana no Estado de Oklahoma (EUA), comentando sobre a melhor estratégia para 
enfrentar esse evento. 
  
Ver... http://usa.marsh.com/Portals/9/Documents/5144%20MA11-10825%20CAT%20Briefing%20Tornado%20Risk%20Mitigation.pdf 
  
 Abaixo, algumas recomendações: 
  

Situação Recomendações 

Onde se 
esconder? 

 Quartos internos onde não haja partes de vidro para o exterior (por exemplo, 
lavabos). 

 Corredores, porões (se der tempo) ou embaixo de uma escada, desde que não haja 
vidros externos. 

O tornado 
pode está 

vindo. O que 
fazer? 

 Antes, tenha por hábito praticar exercícios periódicos para como enfrentar 
situações de emergência como essa, e conheça também os sistemas de alerta da 
sua comunidade. 

 Ouça as notícias meteorológicas locais e ative o seu sistema de alerta de tornado 
(avisos de voz, etc). 

 Olhe para o céu para observar os sinais de perigo: por exemplo, detritos voando, 
grandes pedras de granizo, uma nuvem em forma de funil, ruído ensurdecedor. 

 Se houver tempo, desligar equipamentos elétricos e eletrônicos (especialmente 
elevadores). 

 Procure abrigo, ajudando as pessoas com deficiência. No abrigo, se agache a cubra 
a cabeça. Permaneça lá até ser declarado o fim da emergência. 

O tornado 
passou. O que 
deve ser feito? 

 Continue a acompanhar as notícias. 

 No momento inicial, a emergência só deve ser acionada quando houver risco de 
vida. 

 Faça contato com todas as pessoas que estavam à sua volta antes do tornado. 
Caso não consiga, entre em contato com as autoridades. 

 Ajude a isolar as áreas danificadas para proteger que haja mais prejuízos. 

 Pesquise todos os elevadores para garantir que ninguém foi preso. 

 Cuidado com as linhas de alta tensão caídas ou de gás quebrados. 

 Tire a energia de equipamentos elétricos danificados. 

 Elimine as fontes de ignição. Utilize lanternas a pilhas quando examinar edifícios - 
não use velas. 

 Se sentir cheiro de gás ou ouvir um ruído em forma de sopro, abra uma janela e 
tire todos do prédio 

 Tire fotos dos danos, para o caso de haver algum tipo de seguro. 

 Tente utilizar o telefone apenas para chamadas de emergência. 

  
Cordialmente, 
 

Francisco Galiza. 
http://www.ratingdeseguros.com.br/ 
http://twitter.com/ratingdeseguros 

http://usa.marsh.com/Portals/9/Documents/5144%20MA11-10825%20CAT%20Briefing%20Tornado%20Risk%20Mitigation.pdf
http://www.ratingdeseguros.com.br/
http://twitter.com/ratingdeseguros

