PORTUGUESE

“Estar Seguro em Perth”
A Perth é famosa por ser uma cidade segura e amigável, mas como outras
cidades no mundo, você precisa de ter cuidado nas atividades do dia-a-dia.
Elaboramos este documento para prestar informação importante e conselhos de
bom senso aos nosso clientes sobre viver seguramente em Perth.
Estudantes como Pedestres
Não ande sozinha a noite fora de ruas principiais e bem iluminadas.
Não esquece que na Austrália os carros dirigem a esquerda – toma cuidado
especial para olhar do dois sentidos quando atravessar vias com muito trânsito.
Em Perth os carros poderão andar com mais velocidade do que você está
acostumada – é melhor esperar para uma pausa ligeira no trânsito do que tentar
corre entre veículos.
Nunca anda na rua se houver uma calçada para pedestres. Se não houver
calçada, anda ao lado da estrada perto ao meio-fio ou guia e anda em direção
contra o transito.
Nunca sai dum carro ou anda na auto-estrada ou rodovia.
Não e recomendado viajar de carona em qualquer parte da Austrália Ocidental.
Estudantes a Dirigir
Se você alugue um carro, lembra-se que a pessoa que assinou os formulários é
a dirigente registrada e a única que deve dirigir o carro. Se mais alguém
está a dirigir e ocorrer um acidente, o segura será invalido.
Lembra-se que na Austrália é obrigatório todos usar sinto de segurança,
sempre que estiverem no carro. Até os passageiros no assento de trás têm que
usar sinto de segurança.
As vias nas áreas rurais da Austrália Ocidental são muito perigosas. Cascalho
solto ao lado da via, curvas difíceis, animais soltos na estrada, e conjuntos de
veículos ou “comboios rodoviários” a andar como alta velocidade são todos
perigosos.
Se viajar no campo, diz a alguém aonde vias e quando esperas chegar.
Se o caro avariar num local remoto fica com o carro – não tente andar para
encontrar assistência.
Sempre anda com água adicional quando viajar para áreas remotas.
Toma muito cuidado quando ultrapassar outros nas vias rurais.
Nunca anda fora da estrada com um carro alugado – o seguro será invalido
se o carro avariar ou tiveres um acidente.
Não dirige depois de consumir álcool – alem de ser perigoso, a multa fica
muito cara. O limite legal de concentração de álcool no sangue é 0.05, que é
equivalente a dois copos de vinho ou de cerveja para uma pessoa média.
Estudantes Ciclistas
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É obrigatório usar u Capacete de Proteção quando andar de bicicleta. Não
cumprir com esta lei resultará numa multa pesada.
Quando andar de bicicleta a noite, a bicicleta deve estar equipada com luzes e
refletores e a ciclista deve vestir de cores brilhantes.
Mantém-se nas vias de bicicletas quando possível.
Não anda por entre e o trânsito, isto é muito perigoso.
Nunca anda de bicicleta nas auto-estradas.
Estudantes a Gozarem-se da Água
 Sempre nada entre as bandeiras de vermelho e amarelo nas nossas praias
porque as correntes debaixo da água são muito fortes. Se você for apanhada numa
corrente não tente nadar contra a corrente. Nada com e corrente e tente nadar
paralela com a praia.
 Sempre tente escolher praias com salvadores de vidas presentes e se você tiver
problemas na água levante um braço – este é o sinal para os salvadores de vidas
saberem que você precisa de assistência.
 Nunca mergulha numa piscina ou lagoa sem primeiro encontrar o fundo da água.
 Toma cuidado quando pescar das pedras porque ondas de repentes e
desprevenidas podem levar-te muito facilmente das pedras. Muitas pessoas têm
sido afogadas ao pescar das pedras em águas relativamente calmas quando uma
onda desprevenida levou-as para o mar.
Estudantes a Gozarem-se do Ambiente ao Ar-livre
Nunca deixa ou carro destrancado ou quaisquer itens de valor em sítios
óbvios quando visitar os nossos parques ou as nossas praias.
Sempre use proteção solar (Fator 30+) quando passar tempo ao ar-livre.
Anda com um repelente de insetos tal como o RID quando caminhar na natureza
ou passar tempo ao ar-livre a noite.
Sempre diz a alguém aonde vais e quando esperas voltar quando caminhar na
natureza.
Nunca larga um cigarro aceso no chão em qualquer parte da Austrália Ocidental.
Informa-se sobre as restrições locais sobre o uso de fogo antes de acender um
barbecue nos parques ou no campo.
É obrigatório ter um permite para pescar ou coletar marisco de qualquer espécie.
Consulta o Departamento das Pescas para ter certeza que não apanhas marisco
tal como abalone fora da época. A multa é muito pesada.
Nunca anda com grandes montantes de dinheiro ou tira o dinheiro fora da
carteira em locais públicos.

A prestação desta informação não constitua qualquer responsabilidade na parte da
WASPETIA por qualquer acidente ou dano que pode ocorrer.
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