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CINCO DICAS DE SEGURANÇA PARA AS FÉRIAS
Durante as férias escolares, crianças e adolescentes costumam aumentar o
tempo dedicado a passatempos, passeios e viagens. Porém, para que essas
atividades transcorram em segurança, são necessárias algumas precauções.
Por essa razão, dentro de seu objetivo de conscientizar toda a comunidade
quanto aos cuidados com a rede elétrica, a Enel Distribuição São Paulo (antiga
Eletropaulo) traz cinco dicas que podem evitar acidentes e até salvar vidas.
1 - Ao viajar, desligue os aparelhos elétricos e eletrônicos das tomadas. Esse
cuidado, além de economizar energia, evita acidentes, pois esses aparelhos
podem entrar em curto e causar incêndio caso haja alguma alteração na rede
elétrica provocada, por exemplo, por raios;
2 - Nas brincadeiras ao ar livre, é importante manter as crianças afastadas
da rede elétrica. Não permita que elas subam ou apanhem frutas em árvores
que estejam próximas à fiação;
3 - Em espaços fechados, como garagens, playgrounds ou até mesmo dentro
de casa, evite deixar fios e extensões expostos e mantenha tomadas inativas
cobertas e isoladas. As instalações elétricas devem estar em bom estado e
não use fios emendados, velhos ou danificados;
4 - Ainda em relação às recreações ao ar livre, tradicionalmente, empinar
pipas é um dos passatempos mais praticados por crianças e jovens durante
o período de recesso escolar. Entretanto, pipas e rede elétrica são uma
combinação perigosa. A brincadeira, quando não leva em consideração a
segurança, pode ocasionar desligamentos na rede de energia e causar
acidentes graves, queimaduras e até morte. Para afastar esses riscos da
brincadeira, oriente as crianças a empinar pipas em espaços abertos e
afastados das fiações, como campos, parques ou praças;
5 - Caso a pipa se enrosque em postes ou antenas, oriente os jovens a nunca
arremessar objetos nos fios, além de jamais tentar resgatá-los com barras

de ferro, pedaços de madeira ou qualquer outro utensílio, condutor de energia
ou não.
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