AS REGRAS & REGULAMENTOS PARA WISCONSIN DELLS/LAGO DELTON
Wisconsin Dells/Lago Delton - O departamento de emergência da polícia consiste em investigar crimes, são responsáveis pelo trânsito e
aplicação da ordem, departamento de bombeiros, e o serviço médico de emergência (SME).
Como um visitante aos Estados Unidos você está sujeito a todas as leis locais do estado e leis federais. Por favor, mantenha isto em
mente e tome decisões seguras durante todo seu programa.
Dica: Você PODE confiar na polícia! Eles estão aqui ajudá-lo se você for vítima de um crime, incluindo roubo.
Em caso de EMERGÊNCIA:
•
Disque 911 (de qualquer telefone).
•
Saiba informar onde você esta e qual é o problema.
•
Fale claramente (em inglês).
Quando for contatado pela Polícia :
•
Tenha documento de identificação com foto (ainda que seja de seu país de origem).
•
Tenha informação atual de contato nos EUA: do trabalho, proprietário do housing, e-mail, telefone celular,
informações do sponsor.
•
Se você for preso DEVE contatar seu sponsor.

A SEGURANÇA DE VEÍCULO & LEIS
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Para informações sobre dirigir nos Estados Unidos, visite www.usa.gov e www.dot.wisconsin.gov.
O uso de cinto de segurança É OBRIGATÓRIO. Assegure-se que TODOS os ocupantes usem cintos de segurança!
O seguro do veículo É OBRIGATÓRIO.
É esperado que o motorista saiba e obedeça todas as Leis de Trânsito de Wisconsin.
Você deve ter autorizações legais para dirigir em Wisconsin.
o Habilitação do seu país.
o Carteira Internacional de Habilitação.
O veículo deve ser registrado com o Departamento de Transporte de Wisconsin (DOT).
As placas do veículo são emitidas pelo DOT ou pelo Departamento de Polícia de Wisconsin Dells. Placas temporárias devem
ser usadas até que sua nova placa chegue.
Assegure-se que seu veículo esta em condições de rodar e se encontra nos requisitos exigidos pelo Departamento de
Transporte de Wisconsin.
(ex: luzes, espelhos, amortecedores).
Dê preferência ao pedestre na faixa de segurança.
NUNCA dirija intoxicado nem sob a influência de remédios.
É sugerido que você não use seu telefone celular ao dirigir e mandar mensagens de texto é estritamente proibido.
Reconheça os sinais de mão de motocicleta/bicicleta (vê diagrama).

A SEGURANÇA DE PEDESTRES & LEIS
•
•
•
•
•
•
•
•

Dê preferência ao tráfego ao atravessar a rua.
Atravesse a rua só em faixas de segurança. Os pedestres devem usar a calçada onde está disponível, antes de andar na rua.
Se você tiver que andar na rua, ande o mais afastado possível e de preferência na via contrária ao trânsito.
Os pedestres e bicicletas não são permitidos em rodovias interestaduais.
Não faça nenhum movimento repentino no trânsito.
Pegar carona é proibido nos EUA e é muito perigoso.
Use roupa brilhante ou que reflita luz - especialmente de noite.
Não use seu telefone celular ao andar, exceto para conversar.

Dica : O não cumprimento das leis resulta em multas, por favor siga as leis.

A SEGURANÇA DE BICICLETA & LEIS
•
•
•

Obedeça leis de trânsito como se você estivesse de carro.
Use um capacete.
Use roupa brilhante ou que reflita luz - especialmente de noite.

•
•
•
•
•

•

Desça da bicicleta e ande ao atravessar a rua.
A bicicleta deve possuir sinalizadores (branco = frente e refletor vermelho = atrás) ao andar de noite.
Manter a bicicleta trancada sempre que possível.
Registre sua bicicleta com a polícia local e então pode ser retornada se roubado (vê sites abaixo).
As bicicletas e skates são proibidos nas calçadas do centro de Wisconsin Dells ou onde há pistas de bicicleta disponível. No
entanto, andar de bicicleta na autoestrada 12 quando não há pistas de bicicleta é proibido e ciclistas são exigidos a usar as
calçadas.
Os pedestres e bicicletas não são permitidos em rodovias interestaduais.

O site de registro de bicicleta:
www.wdpd.com
Os sites sobre segurança de bicicleta:
www.bicyclesafe.com e www.nhtsa.gov

DICAS DE SEGURANÇA GERAL
Mantenha objetos de valor seguros
•
•
•
•
•
•

Guarde objetos de valor com cadeado ou chave (passaporte, $, e outros itens).
Use um cadeado de bicicleta sempre que possível.
Não deixe documentos pessoais (passaporte, etc.) jogados.
Não permita que outras pessoas descontem seus cheques nem use sua conta bancária.
Anote números de série de objetos de valor. Isto ajuda a polícia a identificar os proprietários, se itens são recuperados.
Faça marcas e identificações pessoais nos objetos.

Maneiras de evitar problemas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obedeça a idade legal de 21 anos para bebida álcoolica de Wisconsin. Beber ou comprar álcool com menos de 21 é proibido.
Você deve ter 21 anos para entrar em bares, casas noturnas ou comprar álcool. Identificação com foto é exigido.
Mantenha barulho e música a um volume mínimo depois de 9 pm; barulho excessivo é proibido.
Torne-se familiar com a área e nomes de rua.
Nenhuma substância intoxicante (ex: álcool) pode ser aberta em público nem em veículos, ainda que você seja passageiro.
Carregue identificação com foto e faça cópias de seu passaporte e carregue essas cópias.
O cartão de identificação de Wisconsin com foto pode ser usado como documento de identidade, então você pode manter seu
passaporte num lugar seguro.
Carregue sempre seu cartão do sponsor com informações do seu seguro saúde.
Não ande só.
Não use roupa escura de noite.
Esteja consciente que assédio e agressão possuem leis muito restritas nos EUA.
A nudez em áreas públicas é proibida.
A perturbação da ordem é proibida. A perturbação da ordem é agir de maneira que incomode a paz de outros ou se
recusando a obedecer a ordem da polícia.
Urinar em público é considerado perturbação da ordem e é contra a lei.
Conselho nacional de Prevenção de Crime: www.ncpc.org

DICA PARA NADAR EM SEGURANÇA
•
•
•
•
•
•

Não nade no Rio de Wisconsin, tem correntes submarinas muito perigosas.
Nade em áreas designadas e supervisionadas por salva-vidas.
Sempre nade com um amigo ou amigos; não permita que alguém nada só. Mesmo numa piscina pública ou uma praia com
salva- vidas use o sistema do amigo!
Matricule-se no ‘Red Cross water orientation’ apropriado para sua idade e cursos Learn-to-Swim.
Se você vai a um passeio de barco, use um colete salva-vidas! A maioria das fatalidades de passeios de barco é causada por
afogamento.
Evite uso de álcool. O álcool compromete o julgamento, equilíbrio e coordenação; afeta a natação e habilidades de mergulho;
e reduz a capacidade do corpo de permanecer quente.

A maioria destas informações é do site americano da Cruz Vermelha.

