
Modelos de Mensagens de Alerta e de Aviso  
 
Abaixo encontram-se modelos de mensagens que centros de alerta podem usar como um guia para elaborar 

uma mensagem específica referente a uma emergência local. Esses modelos não são exaustivos. Mensagens 
finais devem sempre ser adequadas às necessidades particulares do evento que lhes dá origem.  
 
Modelos de Mensagens de Evacuação  
Mensagens longas  
• [Agency] emite esta ordem de evacuação obrigatória para [location]. Tome as seguintes medidas de 
proteção e deixe o local imediatamente: 1. Reúna todos os familiares. 2. Reúna todos os animais de 
estimação. 3. Pegue apenas itens essenciais. 4. Certifique-se de pegar medicamentos essenciais. 5. 
Desligue todos os aparelhos e luzes em sua residência. 6. Tranque sua casa. A rota de evacuação é a 
seguinte: [Evacuation Route]. Um Centro de Evacuação está aberto em [Name and Location of 
Evacuation Center]. Para mais informações, sintonize estações locais de rádio e televisão, visite [url] ou 
ligue [###-###-####].  
 
• [Agency] emite uma ordem de evacuação obrigatória para [location]. O Serviço Nacional de 
Meteorologia emitiu um alerta de alagamento para [location]. Todos os residentes da área impactada 
devem deixar o local imediatamente. Um Centro/Abrigo de Evacuação está aberto em [location]. Para 
mais informações, consulte [insert resource]. Sintonize a estação de rádio [radio station] para detalhes 
atualizados.  
 
Mensagem curta  
• Ameaça de incêndio florestal - Ordem de evacuação para [location] - Saia imediatamente - Detalhes 
no site do (a) [Agency]  
 
Modelos de Mensagem sobre Abrigos  
Mensagens longas  
• [Agency] reportando deslocamento obrigatório de residentes de [location] para abrigo devido à 
liberação de materiais perigosos. Tome medidas de autoproteção imediatamente: 1. Dirija-se a local 
fechado imediatamente e permaneça dentro de sua casa ou prédio. 2. Conduza animais de estimação 
para local fechado apenas se você puder fazer isso rapidamente. 3. Feche todas as janelas e portas. 4. 
Desligue equipamentos de ar-condicionado e de aquecimento. 5. Feche as aberturas de lareiras. 6. 
Pegue rádio, lanterna, alimentos, água e medicamentos. 7. Ligue para 911 em caso de uma emergência 
real. Você será avisado quando a situação perigosa for superada e quando for seguro sair e retomar 
atividades normais. Para mais informações, sintonize estações locais de rádio e televisão, visite [url] ou 
ligue [###-###-####].  
 
• O Corpo de Bombeiros solicita que todos em um raio de meia milha de [location] dirijam-se a local 
fechado e permaneçam abrigados devido à liberação de materiais perigosos. Fique dentro de local 
fechado, feche as janelas, desligue o ar-condicionado e mantenha seus animais de estimação dentro de 
casa. Mais informações a seguir. [link]  
 
Mensagem curta  



• Liberação Perigosa. Todos localizados a meia milha de [location]. Dirijam-se a local fechado. 
Permaneçam em local fechado. Acompanhem as informações.  
 
Modelo de Mensagem de Alerta Meteorológico  
Mensagens longas  
• [Agency] reportando ordem de evacuação obrigatória para [location] devido a potencial alagamento. 
Tome as seguintes medidas de proteção e deixe o local imediatamente: 1. Reúna familiares e outros 
indivíduos. 2. Reúna todos os animais de estimação 3. Pegue apenas itens essenciais. 4. Certifique-se de 
pegar medicamentos essenciais. 5. Desligue todos os aparelhos e luzes em sua residência. 6. Tranque 
sua casa. A rota de evacuação é a seguinte: [Evacuation Route]. Um Centro de Evacuação está aberto 
em [Name and Location of Evacuation Center]. Para mais informações, sintonize estações locais de 
rádio e televisão, visite [url] ou ligue [###-###-####].  
 
• O Serviço Nacional de Meteorologia prevê alagamentos em [location] nas próximas 24 horas. A polícia 
alerta residentes desta área para que estejam preparados para potencial evacuação a qualquer 
momento. Acesse informações sobre como se preparar para evacuação here. Atualizações a seguir.  
 
Mensagem curta  
• Aviso de alagamento para [location]. Evite essa área. Dê a volta - Não corra riscos. Siga 
acompanhando para mais atualizações.  
  

Modelo de Mensagem sobre Atirador Ativo  
Mensagem longa  
• [Law Enforcement Agency] reportando atirador ativo próximo a [location]. Evite a área. Caso esteja 
próximo de [location], dirija-se a local protegido, permaneça em local protegido e tome as seguintes 
medidas de proteção: 1. Dirija-se para dentro imediatamente e permaneça dentro de casa. 2. Conduza 
animais de estimação para dentro apenas se você puder fazer isso rapidamente. 3. Feche todas as 
janelas e portas. 4. Ligue para 911 imediatamente se você tiver uma emergência real ou se perceber 
alguma atividade suspeita no local ou próximo do local onde você está. Você será avisado quando sua 
segurança não estiver mais em risco. Para mais informações, sintonize estações locais de rádio e 
televisão, visite [url] ou ligue [###-###-####].  
 
• Às 11h da manhã, a polícia alerta o público a evitar a área de [insert location]. Policiais estão 
respondendo a um atirador ativo. Pessoas no local devem procurar abrigo e silenciar seus telefones. Em 
caso de contato com o atirador, CORRA, ESCONDA-SE, LUTE. Acesse [link] para mais informações e 
aguarde orientações adicionais.  
 
Mensagem curta  
• Atirador ativo próximo a [location]. Evite a área ou corra, esconda-se, lute. Acompanhe para mais 
atualizações.  
 


