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(FOGOS)

Dicas para o 
Revellion



Reunir-se com amigos e familiares para comemorar a passagem de um ano para 
o outro é uma tradição para a maioria das pessoas. Porém, é importante 
conservar os cuidados para evitar acidentes, e acabar perdendo essa bela 
comemoração.

- Prefira as queimas de fogos públicas, que são realizadas por 
profissionais. Além de proporcionarem um belo espetáculo, são 
mais seguras.

- Compre fogos de artifício somente em lojas especializadas e 
credenciadas. Os clandestinos não trazem orientações do 
fabricante na embalagem, geralmente não são testados e são 
vendidos de forma avulsa.

- Evite segurá-los com as mãos. Compre artefatos que 
venham com a base para encaixar no suporte dos fogos de 
artifício, para que seja possível colocar no chão.

- Nunca faça experiências, modifique ou tente fazer 
seus próprios fogos de artifício.

- Nunca deixe as crianças soltarem os fogos.

- Escolha sempre os fogos menos explosivos e de fácil manuseio, e confira o 
certificado de garantia.

- Sigas as dicas do fabricante e peça orientações de como proceder no momento 
da compra.

Dicas para uma noite de festa (fogos)



- Em caso de show pirotécnico, contrate um profissional especializado.

- Tenha sempre um recipiente de água por perto para colocar os foguetes já 
usados, ou aqueles que falharam, para não haver riscos de novas explosões.

- Se os fogos falharem, não tente reaproveitá-los.

- Bebida alcóolica não combina com fogo. 

- Evite guardá-los em casa: é como possuir uma bomba prestes a explodir. Se você 
decidir mesmo assim mantê-los para uso futuro, deixe-os em um local seco e 
longe de fogões, isqueiros e do acesso a fumantes.

Primeiros Socorros Queimaduras (Fogos)

Queimaduras no rosto, nas mãos e nos pés são coisa séria e devem receber 
atenção médica imediata

- Interrompa o efeito do calor utilizando água fria corrente. Não use água gelada.

- Cubra a área queimada com gazes molhadas em soro fisiológico ou com um 
pano limpo e úmido. Mantenha o curativo molhado usando recipientes de soro ou 
água limpa até levar a vítima ao hospital.

- Nunca perfure as bolhas de qualquer queimadura.

Nunca manuseie os artefatos sob efeito de álcool.

- Nunca use em queimaduras itens como creme dental, 
pó de café, clara de ovo, manteiga, óleo de cozinha, 
banha ou folhas de trigo.

- Se suas roupas pegarem fogo, deite-se e role no chão até o fogo apagar, ou 
utilize um cobertor ou pano grosso para abafar o fogo. Não corra.

- Em caso de acidentes mais graves, os bombeiros podem ser acionados pelo 
telefone 193.
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