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DÚVIDAS OU DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES SOBRE COMBUSTÍVEIS:
LIGUE PARA O CENTRO DE RELAÇÕES COM O CONSUMIDOR - ANP



AVISOS
NOCIVIDADE ETANOL - GASOLINA - DIESEL

DO ETANOL

DO ÓLEO DIESEL

DA GASOLINA

INALAÇÃO - Quando os vapores podem causar irritação da mucolsa respiratória, dor de cabeça e sonolência. Remova a vítima para local ventilado.

INGESTÃO - Quando ingerido, mpode causar dor de cabeça e sonolência. Quando absorvido em altas doses, pode provocar tontura, embriaguez, 

vômitos, podendo evoluir até a perda total da consciência. Não induza ao vômito. Dar água à vitima.

PELE - Não esperar irritação significativa ou prolongada. Lave bem com água e sabão.

OLHOS - Provocam ardência e irritação, podendo produzir lesões na córnea. Lave com água e sabão durante 10 minutos.

INALAÇÃO - Quando inalado, causa irritação nas vias aéreas superiores com sensação de ardência, provocando dor de cabeça, náusea e tontura. 

Remova a vítima para local ventilado.

INGESTÃO - Sua ingestão é tóxica, provocando irritação na mucosa digestiva. Pode ser aspirado para os pulmões causando pneumonia química.

Não induza ao vômito. Dar água à vítima.

PELE - Em contato prolongado com a pele de indivíduos mais sensíveis, pode provocar irritações. Lave bem com água e sabão.

OLHOS - Provoca ardência e irritação, podendo produzir lesões na córnea. Lave com água e sabão durante 10 minutos.

INALAÇÃO - Quando inalado, causa irritação nas vias aéreas superiores com sensação de ardência, provocando dor de cabeça, náusea e tontura. 

Remova a vítima para local ventilado.

INGESTÃO - Sua ingestão é tóxica, provocando irritação na mucosa digestiva. Pode ser aspirado para os pulmões causando pneumonia química.

Não induza ao vômito. Dar água à vítima.

PELE - Em contato prolongado com a pele de indivíduos mais sensíveis, pode provocar irritações. Lave bem com água e sabão.

OLHOS - Provoca ardência e irritação, podendo produzir lesões na córnea. Lave com água e sabão durante 10 minutos.

IMPORTANTE:
PROCURE AUXÍLIO

MÉDICO CASO
OS SINTOMAS
PERSISTIREM







Lei Estadual 16239, de 29 de setembro de 2009 

Art. 2° - Fica proibido no território do Estado do Paraná,
 em ambientes de uso coletivo, públicos

ou privados, o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, 
cachimbos ou de qualquer outro

produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, que produza 
fumaça e o uso de cigarro eletrônico.

PROIBIDO FUMAR NESTE LOCAL

CONSUMIDOR
"Este estabelecimento possui exemplar do

Código de Defesa do Consumidor,
Lei no 8.078 de 11 de setembro de 1990,

disponível para consulta".

PROCON 1512
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