
 

 

SPOT 30’’ – SEMANA NACIONAL DA SEGURANÇA COM ENERGIA ELÉTRICA 
 
 
 
 

Spot de 30" - Antena de TV 
 
Locutor falando e em segundo plano som de ambiente externo de bairro tranqüilo, passarinhos 
etc: 
 
Loc.off.: Oi, eu vim dar essa importante dica de segurança para você aproveitar o 

que a energia elétrica tem de melhor para oferecer: 
 
(cortina musical) 
 
Loc.off.: Se for instalar  a antena da TV, lembre-se que deve ser longe da rede 

elétrica. Se ela encostar no fio, você sofre um acidente. 
 
Assina: 
 
Loc.off.: Semana Nacional de Segurança com Energia Elétrica. 

Energia. Usando bem, você vive melhor. 
Uma campanha da Abradee - Associação Brasileira de Distribuidores de 

Energia Elétrica e da empresa  
 
 



 

 

Spot de 30" – Construção e Manutenção 
 
Locutor falando e em segundo plano som ambiente de construção: 
 
Loc.off.: Oi, eu estou aqui mais uma vez pra dar outra importante dica pra você 

aproveitar com segurança tudo o que a energia elétrica pode oferecer: 
 
(cortina musical) 
 
Loc.off.: Se for construir ou fazer qualquer tipo de reforma na sua casa, tome muito 

cuidado com os materiais de construção como: vergalhões, calhas, barras 
de ferro, andaimes e outros materiais. Sem querer, você pode esbarrar nos 
fios da rede elétrica e sofrer um grave acidente. 

 
Assina: 
 
Loc.off.: Semana Nacional de Segurança com Energia Elétrica. 

Energia. Usando bem, você vive melhor.  
Uma campanha da Abradee - Associação Brasileira de Distribuidores de 

Energia Elétrica e da empresa  



 

 

Spot de 30" - Pipa 
 
Locutor falando e em segundo plano sons de crianças brincando: 
 
Loc.off.: Oi, olha eu aqui de novo com mais uma grande dica para as crianças 

aproveitarem a energia elétrica com total segurança.  
 
(cortina musical) 
 
Loc.off.: Criançada, o legal é empinar pipa longe dos fios elétricos. E se a pipa ficar 

presa nos fios, nunca tente tirá-la, isso pode ser fatal. Ah, nunca use cerol, 
ele aumenta o risco de acidentes, viu? 

 
Assina:   
 
Loc.off.: Semana Nacional de Segurança com Energia Elétrica. 

Energia. Usando bem, você vive melhor 
Uma campanha da Abradee - Associação Brasileira de Distribuidores de 

Energia Elétrica e da empresa  
 
 



 

 

Spot de 30" – Furto de Energia 
 
Locutor falando em off.: 
 
Loc.off.: Oi, olha eu aqui de novo com mais uma grande dica de segurança com 

energia elétrica. 
 
(cortina musical) 
 
Loc.off.: Não furte  energia elétrica do poste, do vizinho ou de qualquer  pessoa. 

Furtar energia é ilegal e pode ser fatal. Fique longe dessa idéia. 
 
Assina: 
 
Loc.off.: Semana Nacional de Segurança com Energia Elétrica. 

Energia. Usando bem, você vive melhor.  
Uma campanha da Abradee - Associação Brasileira de Distribuidores de 

Energia Elétrica e da empresa  


