PREFÁCIO

Você sabia que no Brasil a eletricidade mata mais do que a dengue?
Para auxiliar nos cuidados com as instalações elétricas, o Programa Casa Segura
aborda temas relevantes tanto para profissionais da área quanto para usuários,
contribuindo para a segurança e bem-estar de todos.
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Saiba os benefícios encontrados ao acompanhar as publicações do Programa Casa Segura
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#1 O que é o Programa Casa Segura.

Quem nunca levou um choque, por mínimo que fosse, ou se deparou com um
problema um pouco maior com energia elétrica?
Quando o assunto é eletricidade, todo cuidado é pouco.
Para quem ainda não conhece, o Programa Casa Segura surgiu a partir de uma
iniciativa de entidades comprometidas com a valorização da vida, a defesa do seu
patrimônio e a segurança de sua família.
O Programa foi criado como uma forma de conscientizar e orientar sobre os riscos
de acidentes causados por instalações elétricas inadequadas.
Mas, além disso, ele também aborda os impactos destas instalações no elevado
consumo de energia elétrica e na desvalorização e segurança dos imóveis.
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#2 Como o Programa Casa Segura pode me ajudar?

Através de artigos, matérias e vídeos divulgados semanalmente pelo Programa
Casa Segura, é possível conhecer e entender um pouco mais sobre os perigos
envolvidos em uma instalação elétrica inadequada.
•
•

Para os profissionais da área, o Programa Casa Segura aborda temas como
a utilização do DR, eletricistas qualificados, curto-circuito, entre outros.
Já, para os usuários, os temas abordados envolvem acidentes elétricos nas
férias, cuidados com as instalações em época de festividade, cuidados com
crianças e uma infinidade de outros temas capazes de alertar os usuários
sobre como deve ser tratada a instalação elétrica tanto em casa quanto no
trabalho.

O Programa Casa Segura procura levar informações ao conhecimento de todos, de
uma maneira simples e agradável.
Todo o material disponibilizado no site do Programa casa segura é de fácil acesso e
entendimento, além de estar disponível de forma gratuita a todos os públicos.
Para saber se sua casa é segura, o site disponibiliza, gratuitamente, um diagnóstico
(clique para acessar) que lhe mostrará a necessidade, ou não, de uma revisão em
sua instalação elétrica.

5

#3 Por que devemos ter cuidado com eletricidade.

Atualmente é impossível imaginar como seriam nossas vidas se não houvesse a
eletricidade. Geladeiras, fogões, computadores, celulares, enfim, tudo que
imaginamos necessita de energia elétrica para funcionar.
Porém, esse produto tão necessário traz consigo alguns riscos que devemos evitar a
fim de mantermos nossa saúde, segurança e bem-estar em ordem.
Nosso dia-a-dia com a eletricidade é tão comum que, muitas vezes, nos
esquecemos de todos os perigos que ela pode ocasionar como eletrocussão (fatal),
choques elétricos, queimaduras e quedas provocadas pelo choque.
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#4 Cuidados básicos para o dia-a-dia.

Alguns cuidados devem ser tomados, diariamente, quando o assunto é eletricidade.
São eles:
•

Deixar aparelhos elétricos no banheiro é um grande risco. Não ligue nada na
tomada com o banheiro úmido ou próximo de locais com água como banheiras e
pias molhadas;

•

Sempre que for efetuar um conserto em sua residência, desligue o disjuntor ou
a chave geral;

•

Nunca desligue um equipamento eletrônico puxando pelo fio pois, desta forma,
um curto-circuito poderá acontecer;

•

Não deixe que crianças mexam em aparelhos eletrônicos ou toquem nos fios;

•

Procure colocar protetores nas tomadas que ficam ao alcance de crianças para
evitar qualquer tipo de acidente;

•

Nunca conserte ou ligue aparelhos elétricos com as mãos ou corpo molhados;

•

Não mexa com eletricidade se estiver descalço;

•

Não use aparelhos com fios desencapados ou danificados. Para evitar choques,
coloque fita isolante nos fios desencapados ou nas emendas;

•

Nunca mude a chave liga/desliga ou inverno/verão com o chuveiro elétrico
ligado. Lembre-se de fechar a torneira antes;

•

Se você leva choques ao encostar em algum é um forte sinal de que alguma
coisa está errada. Solicite a visita de um eletricista e retire o aparelho de uso até
o seu conserto;

•

Desligue e retire o plugue da tomada quando for limpar os aparelhos
eletrônicos;

•

Mantenha os fios e plugues dos aparelhos sempre em perfeitas condições de
uso para evitar curtos-circuitos.

O Programa Casa Segura está preocupado com a valorização da vida e segurança de
sua família e de seu patrimônio, por esse motivo procura conscientizar a todos
sobre os perigos que envolvem as instalações elétricas.
Siga nossas publicações e mantenha-se informado sobre o mundo da eletricidade.
Programa Casa Segura ajudando você a investir em sua segurança e de seu
patrimônio.

Em breve, mais um e-book para você.
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