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Data
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Hora

NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE
Aguardamos você.

Serão realizadas atividades lúdicas de prevenção em afogamento
nas piscinas de todo Brasil durante uma semana com crianças e
pais ou responsáveis.

Uma semana inteira de “comemoração da vida” em clubes, escolas
e academias de natação em todo Brasil em um só momento.

Afogamento é a 2a causa de morte em crianças de 1 a 9 anos
de idade e 53% ocorrem em piscinas

“prevenção sem custo para algo que não tem preço - A VIDA”

Semana PISCINA+SEGURA

Convite

Convite a ser utilizado pelos clubes, academias e escolas para seus associados ou alunos

Convite a semana PISCINA+SEGURA
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Campanha

afogamentos.

piscina contra

e você vacina sua

APENAS 5 ATITUDES

e meios de interrupção da bomba.

Sucção - Use ralos anti-sucção

a piscina.

Atenção 100% no seu filho.
Guarda-vidas presente
Urgência - Saiba agir.
Acesso restrito - Cerque

PISCINA +
SEGURA

Adesivo 10X14,7

O logotipo do clube, academia ou escola poderá ser inserido em todos os materiais aqui disponibilizados, desde
de que se mantenha a originalidade do material e o tamanho não exceda o logotipo da campanha
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meios de interrupção da bomba.

Atenção 100% no seu filho.
Guarda-vidas presente
Urgência - Saiba agir.
Acesso restrito - Cerque a piscina.
Sucção - Use ralos anti-sucção e

afogamentos.

piscina contra

e você vacina sua

APENAS 5 ATITUDES

MOUSE PADS (borda arredondada)
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contra afogamentos.

piscina residencial

e você vacina sua

APENAS 4 ATITUDES

Sucção - Use ralos anti-sucção
e meios de interrupção da bomba.

a piscina.

Atenção 100% no seu filho.
Urgência - Saiba agir.
Acesso restrito - Cerque

PISCINA +
SEGURA
residencial

IMAS DE GELADEIRA QUEBRA-CABEÇA 10X14,7

S
Sucção
use ralo anti-sucção e
meios de interrupção
da bomba

PARE

aprenda a nadar
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Acesso Restrito
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as mortes de crianças por
afogamento em piscinas
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Atenção
100% no seu filho
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Urgências
Guarda-vidas
saiba agir
sempre presente

G

Camisa branca - frente

Vacine sua piscina
contra afogamentos.

Camisa branca - costas

Flyer frente

afogamento em piscinas

as mortes de crianças por

Ajude-nos a reduzir
os afogamentos

Flyer verso

NÓS PARTICIPAMOS DA ALIANÇA CONTRA O
AFOGAMENTO EM PISCINAS
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Campanha

Mesmo com todas estas medidas siga as normas de segurança:
= Leve sempre sua criança consigo, caso necessite afastar-se da
piscina.
nda a nadnão
= Bóia de braço ou
ar são equipamentos de segurança reflutuadores
p
use um coletea
salva-vidas!
= Evite brinquedos próximos à piscina, isto atrai as crianças.
= Não pratique hiperventilação para aumentar o fôlego sem supervisão
confiável.
= Cuidado ao mergulhar em local raso (coloque um aviso).

A. Atenção 100% no seu filho(a) a distância de um braço mesmo
na presença de um guarda-vidas.
G. Guarda-vidas certificado por entidade reconhecida para cada
piscina devidamente equipado com seu flutuador de resgate ou
um professor de natação com treinamento em emergências
aquáticas durante o horário de aula. (Não se aplica a piscinas
residenciais)
U. Urgência - Aprenda como agir em emergências aquáticas. O
uso de cilindro de oxigênio é restrito ao guarda-vidas e deve
estar em local visível e a disposição na área da piscina.
A. Acesso restrito a(s) piscina(s) com uso de grades ou cercas
transparentes com portões auto-travantes a uma altura que
impeça crianças de entrar no recinto da piscina sem um adulto.
S. Sucção de cabelo e partes do corpo deve ser evitado com uso
de ralo(s) anti-aprisionamento e precauções de desligamento
automático ou manual do funcionamento da bomba durante o uso
da piscina.

No Brasil o afogamento é a segunda causa de morte em crianças de um a nove
anos de idade e a terceira entre dez e 19 anos. A campanha PISCINA+SEGURA
foi criada para reduzir os afogamentos. As piscinas são responsáveis por 53% de
todos os casos de óbitos por afogamento na faixa de 1 a 9 anos de idade.

PISCINA +
SEGURA

10 x 15 cm
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afogamentos.

piscina contra

e você vacina sua

APENAS 5 ATITUDES

e meios de interrupção da bomba.

Sucção - Use ralos anti-sucção

a piscina.

Atenção 100% no seu filho.
Guarda-vidas presente
Urgência - Saiba agir.
Acesso restrito - Cerque

PARE!

PISCINA +
SEGURA

Flyer (frente e verso)

Cartaz A3 (ou banner A1 ou A2)

PISCINA +
SEGURA

Atenção 100% no seu filho.
Guarda-vidas presente
Urgência - Saiba agir.
Acesso restrito - Cerque
a piscina.

Sucção - Use ralos anti-sucção
e meios de interrupção da bomba.

APENAS 5 ATITUDES
e você vacina sua
piscina contra
afogamentos.

Ajude-nos a reduzir
os afogamentos
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PARE!
as mortes de crianças por
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afogamento em piscinas
No Brasil o afogamento é a segunda causa de morte em crianças de um a nove anos de idade e a terceira entre dez e 19 anos. A
campanha PISCINA+SEGURA foi criada para reduzir os afogamentos. As piscinas são responsáveis por 53% de todos os casos
de óbitos por afogamento na faixa de 1 a 9 anos de idade.

Atenção 100% no seu filho(a) a distância de um braço mesmo na presença de um guarda-vidas.
Guarda-vidas certificado por entidade reconhecida para cada piscina devidamente equipado com seu flutuador
de resgate ou um professor de natação com treinamento em emergências aquáticas durante o horário de aula.
(Não se aplica a piscinas residenciais)

Urgência - Aprenda como agir em emergências aquáticas. O uso de cilindro de oxigênio é restrito ao guardavidas e deve estar em local visível e a disposição na área da piscina.

Acesso restrito a(s) piscina(s) com uso de grades ou cercas transparentes com portões auto-travantes a uma
altura que impeça crianças de entrar no recinto da piscina sem um adulto.

Sucção de cabelo e partes do corpo deve ser evitado com uso de ralo(s) anti-aprisionamento e precauções de
desligamento automático ou manual do funcionamento da bomba durante o uso da piscina.

www.sobrasa.org
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SOBRASA

SEGURA

PISCINA +
Atenção 100% no seu filho.
Guarda-vidas presente
Urgência - Saiba agir.
Acesso restrito - Cerque
a piscina.
Sucção - Use ralos anti-sucção
e meios de interrupção da bomba.
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APENAS 5 ATITUDES
e você vacina sua
piscina contra
afogamentos.

International Lifesaving
Federation - ILS

, ____/____/ 201__

Recebeu esse certificado por ter participado da Campanha PISCINA+SEGURA
durante a SEMANA de Comemoração a Vida e a Segurança em Piscinas
demonstrando habilidades aquáticas e conhecimento de segurança em piscina.
Essa conquista demonstra o compromisso de ajudar na redução dos afogamentos
em piscina e o torna um nadador mais atento a segurança e capaz de desfrutar uma
vida inteira de atividades aquáticas de forma mais segura.

Sociedade Brasileira de Salvamento Aquatico

PISCINA +
SEGURA

Certificado A4

POOL+
SAFE

Pay 100% attention at your child.
Occlude the acess with fence.
Ought - Know how to act.
Lifeguard on duty.
Sucion - Avoid it.

JUST 5 ATTITUDES
vaccine your
pool against
drowning
ar n
e
L

swimmin
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STOP!

Campaing
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children death by
drowning at pools
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