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Período de chuvas
Nossa região passa pelo período de chuvas, que vai
até março. Por conta dos riscos existentes em uma tempestade com raios e ventos, a Energisa realiza campanhas
alertando seus clientes sobre atitudes e cuidados simples para evitar prejuízos e acidentes. É fundamental que cada
um faça a sua parte. Preste atenção às dicas da Energisa de como se proteger durante as tempestades: &bull; Evite
tomar banho durante as tempestades, pois existe o risco de choque elétrico em caso de descargas atmosféricas na
rede de energia. &bull; Retire todos os aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos das tomadas. &bull; Evite contato
com objetos de estrutura metálica, como fogões, geladeiras e torneiras que estejam ligados à eletricidade. &bull; Se
você estiver dentro do carro durante uma tempestade, permaneça no veículo. Os carros oferecem excelente proteção
contra os raios. &bull; Enquanto você fala, durante uma tempestade, ao telefone fixo ou celular, se estiver
carregando, um raio pode atingir as linhas de energia e de telefonia na rua e provocar sobrecarga na rede. Desligue o
aparelho e evite o choque. &bull; Evite locais abertos e superfícies planas como campo de futebol, piscinas, rios ou
mares. Se o seu corpo for o ponto mais alto da superfície, ele pode atrair um raio e sofrer uma descarga. Procure um
local seguro para se abrigar, mas não se esconda debaixo da árvore. &bull; Desligue os fios de antena dos aparelhos.
&bull; Não manusear equipamentos que estejam ligados na tomada, antena ou rede telefônica. &bull; Se perceber
algum problema na rede elétrica entre em contato com a Energisa pelo telefone 0800 032 0196. (Assessoria de
Comunicação da Energisa)
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