
RISCOS ELÉTRICOS 
 
 A Associação Brasileira de 
Conscientização para os Perigos 
da Eletricidade (Abracopel), 
entidade que trabalha desde 
2005 em prol da mudança de 
cultura da população brasileira 
com segurança em eletricidade, 
divulgou os dados de acidentes 
de origem elétrica em 2013. 

 
Os acidentes geraram cerca de 
592 óbitos, 173 sequelas. Onde 
70% destes acidentes envolvem 
profissionais da construção civil 

na rede elétrica. 
 
Mas as estatísticas apresentam 
um lado alarmante, 126 mortes  
na faixa etária de 0 a 20 anos. 

Sendo os acidentes domésticos, 
o 2º local no ranking geral em 
acidentes de origem elétrica.  
 

Abracopel 

COMBATE AO CRACK 
 
Neste mês de junho, no dia 26, 
o Brasil institui a campanha do 
Dia Internacional de Combate 
às Drogas, com foco no uso do 
crack, que vem aumentando de 
forma assustadora no país. 
 
O crack é uma substância 
psicoativa estimulante, à base 
da mistura da pasta de cocaína 
com bicarbonato de sódio.  
 
E suas  principais consequências: 
- Danos ao sistema respiratório. 
- AVC. 
- Inibição do apetite. 
- Danos psicológicos e sociais.  
 
Por isso, a população deve se 

ater as consequências nefastas 
da droga e seus efeitos, ao 
usuário e também a família. 

 
www.tjmg.com.br 

 

TRABALHO INFANTIL 
 
Neste ano, devido à realização 
da Copa do Mundo, o Dia de 
Combate ao Trabalho Infantil 
(12), antecipa-se para o dia 03. 
 
É considerado trabalho infantil, 
no Brasil, aquele realizado por 
crianças e adolescentes com 
idade inferior a 16 anos, a não 

ser na condição de aprendiz – 
mínima permitida de 14 anos. 
 
Se você conhece algum caso de 
exploração do trabalho infantil, 

denuncie: 
- Conselho Tutelar. 
- Delegacia Regional (DRT). 
- Assistência Social. 
- Ministério Público. 
- Ministério do Trabalho (MTE). 
 
E diga não ao trabalho infantil. 
 

Unicef Brasil 

SEGURANÇA NA COPA 
 
A Revista Emergência, visando 
o evento mundial que ocorrerá 
no país, lançou neste mês um 
Guia de Segurança na Copa.  

 
Nas proximidades do estádio à 
entrada no evento, evite andar 
sozinho, não porte objetos que 
nos casos de tumultos possam 
oferecer riscos à integridade 
física das outras pessoas. 
 
Durante o jogo, a dica de ouro é 
reconhecer as sinalizações da 
rota de fuga, para se preparar 
para situações emergenciais. 
 
E ao fim do jogo, a orientação 
de segurança é aguardar o fluxo 
maior de saída de pessoas, para 
se ter maior tranquilidade em 
seu retorno. 
 

Revista Emergência 

ENTRE NÓS 
 
Neste mês de junho, dia 05, em 
São Paulo (Barbados), iniciarão 
as celebrações do Dia Mundial 
do Meio Ambiente, cujo tema 

será: “Aumente sua voz, não o 
nível do mar”, com o objetivo 
de chamar a atenção para os 
desafios dos pequenos estados 
insulares em desenvolvimento, 

relação às mudanças climáticas.  
 
A SEGVIDA também ressalta a 
sustentabilidade como valor da 
organização e assume práticas 
harmoniosamente sustentáveis 
nas regiões em que atua. 
 
E por isso, o INFORVIDA deste 
mês lhe propõe uma reflexão:  
 
“Como contribuo para reduzir o  

impacto ambiental?” 
 

Ótima leitura! 

Inforvida 
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