Conheça as dicas de segurança da Enel Distribuição São Paulo
para curtir os eventos juninos
São Paulo, 13 de junho de 2019 – O mês de junho é repleto de eventos, a
começar pelas tradicionais festas juninas. Nesta época do ano, é comum a
população decorar casas, ruas e bairros para curtir as festividades.
Além disso, a Copa América, campeonato de futebol muito esperado pelos
brasileiros começa amanhã (14), com a estreia do Brasil, que também é o País
sede do evento. A capital paulista é uma das cidades da competição.
Para evitar acidentes, a Enel Distribuição São Paulo dá dicas sobre os cuidados
com a rede elétrica para curtir os eventos que agitam o mês de junho:
•

Postes e equipamentos da rede elétrica não devem ser utilizados como
suportes para afixar bandeirinhas, faixas e enfeites, assim como barras
de metal, andaimes, canos, arames, trilhos, suportes de luminosos,
escadas e outros objetos metálicos;
• Ao decorar a sua rua, sempre mantenha a distância segura da fiação
elétrica. Também é recomendável que os enfeites sejam confeccionados
com materiais isolantes, evitando assim conduzir energia em eventual
contato com a rede;
• Dentro de casa, os bocais de lâmpadas, por exemplo, jamais devem
ser utilizados como suporte para pendurar enfeites. Além de choques
elétricos, essa prática pode provocar incêndios. É importante também
respeitar as distâncias de segurança da rede elétrica durante o manuseio
de antenas de TV;
• Contrate empresas habilitadas para realizar o aterramento elétrico de
barraquinhas, palcos, arquibancadas e demais estruturas metálicas;
•
Fogueiras devem ser feitas em locais abertos e longe da rede
elétrica. Da mesma forma, os fogos de artifício devem ser manuseados a
uma distância segura dos fios de energia e em locais amplos. É
importante lembrar que apenas adultos podem manuseá-los, mantendo-

se sempre a uma distância segura de outras pessoas, além de verificar a
procedência dos fogos e se certificar se foram comprados em lojas
especializadas e autorizadas.
A Enel Distribuição São Paulo alerta que instalar ligações clandestinas, além de
ser crime, coloca em risco a vida das pessoas e pode prejudicar o fornecimento
de energia. Soltar balões é crime ambiental e pode causar acidentes sérios. Além
disso, quando soltos próximos à rede elétrica, o perigo é ainda maior,
aumentando os riscos de incêndios.
Em caso de acidente envolvendo a rede elétrica:
•

O local deve ser isolado para que não haja a aproximação de outras
pessoas;

•

Não se deve retirar objetos ou pessoas que estejam em contato com fios
da rede elétrica até que um profissional qualificado assegure que a
energia foi desligada;

•

Jamais tocar em fios partidos, caídos ao solo;

•

Acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193,
e a Enel Distribuição São Paulo, pelo 0800 7272 196.
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