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1 – POR QUE AS EMPRESAS DECIDIRAM FAZER ESSA CAMPANHA 
NACIONAL DE SEGURANÇA? AS DISTRIBUIDORAS NUNCA FIZERAM 
CAMPANHAS?  
 
R: As distribuidoras vêm realizando, isoladamente, há muitos anos, campanhas 
visando orientar seus consumidores sobre os riscos e perigos da energia 
elétrica e como evitá-los. Em 2006, as distribuidoras, em conjunto com a 
Abradee, visando dar maior efetividade às campanhas, decidiram fazê-las  com 
base em uma grande mobilização nacional, aproveitando o que há de melhor 
em cada experiência local e trocando informações sobre as formas mais 
eficientes de conscientizar os usuários em relação aos cuidados que devem ser 
tomados no dia-a-dia para prevenir acidentes. Essa II Semana Nacional da 
Segurança, que será realizada de 05 a 11 de novembro próximo, dá 
continuidade a essa ação conjunta das distribuidoras iniciada em 2006. 
 
2 – O NÚMERO DE ACIDENTES TEM CAÍDO OU TEM SUBIDO? QUANTOS 
ACIDENTES FORAM REGISTRADOS COM A REDE ELÉTRICA NOS 
ÚLTIMOS ANOS? 
 
R: Os dados do Brasil dos últimos seis anos mostram uma tendência de 
redução dos acidentes envolvendo a população com a rede elétrica das 
concessionárias. A taxa de freqüência, que expressa o número de acidentados, 
no período de um ano, para cada um milhão de habitantes, passou de 5,64 em 
2001 para 5,02 em 2006, com uma redução de 11%. Já a taxa de gravidade, 
que expressa a gravidade de cada acidente, passou de 2.435 em 2001 para 
1.884 em 2006, com uma redução de 23%. Não obstante esta tendência 
favorável de redução, é preciso reconhecer que o numero de acidentes 
continua alto: em 2006 foram 929, sendo 296 fatais, 234 lesões graves e 399 
lesões leves. O objetivo principal desta campanha, de âmbito nacional, é fazer 
com que esta redução de acidentes com a população aconteça de maneira 
mais rápida. 
 
3 – QUAIS OS TIPOS DE ACIDENTES MAIS COMUNS E QUANTOS 
ACIDENTADOS POR TIPO EM 2006?  
 
R: O sistema de informação da Abradee classifica os acidentes segundo 14 
tipos de ocorrência. Em 2006, tivemos 264 acidentados no tipo de ocorrência 
chamada de construção ou manutenção predial, representando 28% do total 
geral. Aliás, a construção ou manutenção predial foi o tipo de ocorrência com o 
maior número de acidentados em todos os últimos seis anos. Cabe registrar 
outros três tipos de ocorrência que também apresentaram, em 2006, 
participação significativa no total de acidentados: instalar ou reparar antena de 
TV, com 46; soltar pipa ou papagaio, com 26; ligação clandestina (furto de 
energia), com 70 acidentados. Estes quatro tipos de ocorrência totalizaram 406 
acidentados em 2006, representando 44% do total geral. 
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4 – QUE TIPO DE ORIENTAÇÃO AS DISTRIBUIDORAS IRÃO OFERECER À 
POPULAÇÃO NESTA CAMPANHA NACIONAL?  
 
R: A campanha nacional está focada nos quatro tipos de ocorrência citados 
anteriormente – manutenção ou construção predial, antena de TV, pipa e 
ligação clandestina, para os quais a melhor maneira de se fazer a prevenção 
de acidentes, é mediante orientações à população sobre os riscos e perigos 
envolvidos e como evitá-los. As orientações irão explorar a expressão “longe 
da rede elétrica”, ou seja, as atividades de instalar antena de TV, empinar pipa 
ou fazer manutenção predial, deverão ser executadas longe da rede elétrica. 
 
5 – O SENHOR FALA SEMPRE NA NECESSIDADE DA POPULAÇÃO 
MANTER A DISTÃNCIA SEGURA DA REDE, MAS TAMBÉM NÃO É 
RESPONSABILIDADE DAS DISTRIBUIDORAS MANTER SUAS REDES EM 
BOAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA?  
 
R: Naturalmente  é responsabilidade das concessionárias construir, manter e 
operar suas redes com observância rigorosa das normas técnicas e de 
segurança. Entretanto,  embora necessária e indispensável, esta providência 
por si só nem sempre é suficiente. A rede em perfeitas condições técnicas e de 
segurança não impede que um ato imprudente resulte em acidente. 
 
A situação ideal é que as 64 distribuidoras mantenham seus 2,35 milhões de 
quilômetros de rede em condições técnicas e de segurança adequadas, e que 
a população esteja devidamente conscientizada e orientada sobre os riscos e 
perigos e como evitá-los. 
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