FÉRIAS SEM
PREOCUPAÇÃO
Cuidados para deixar seu lar protegido e seguro

AS
FÉRIAS
ESTÃO
CHEGANDO
É hora de relaxar
e se desligar das
preocupações.

Depois de um ano inteiro de muita luta,
dedicação e trabalho, chegou o tão
esperado e merecido descanso. Aquele
momento para curtir o momento, revigorar
as energias, desconectar-se de toda a
correria do dia a dia e reconectar consigo
mesmo.
É tempo de respirar fundo, tirar as
notiﬁcações e alarmes do celular, deixar
toda a ansiedade de lado e aproveitar cada
segundo, seja sozinho(a), com a família,
com os amigos… Aﬁnal, você merece essa
pausa e nada pode atrapalhar as suas
férias.
Mas como garantir essa tranquilidade?
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Ao viajar e ﬁcar um tempo longe de
casa - mesmo que por pouco tempo -,
é comum bater uma preocupação extra
com a segurança do lar e surgir diversos
questionamentos, como:
Será que fechei todas as portas e
janelas?
Será que deixei alguma torneira aberta?
Será que vai ter um vazamento de gás?
Será que vai vir tempestade e vou
perder minha geladeira?
Enﬁm, são várias as inquietudes que
podem aparecer, pois cada um sabe o
quanto seu lar representa para você e o
valor que tem na sua vida. Não seria
justo perder algo assim, de uma hora
para outra. Porém, infelizmente imprevistos podem acontecer. E você precisa
estar preparado(a) para tudo.
Foi pensando nisso que desenvolvemos
essa cartilha, reunindo alguns cuidados
essenciais que devemos ter antes de
viajar e ﬁcar alguns dias fora de casa.
Seguindo eles, você certamente poderá
desfrutar das férias como se deve: com
paz, sossego e serenidade.
Conﬁra!

FAXINA DE FÉRIAS
Ninguém merece voltar de viagem e
encontrar a casa com mau cheiro, mofo ou
insetos. Para evitar surpresas desagradáveis,
aproveite para fazer aquela faxina reforçada:
lave os banheiros, limpe os armários e
deixe-os abertos para ventilar, tire todo o
lixo, deixe os colchões sem roupa de cama…
LIMPE A GELADEIRA E A DESPENSA
É importante dar aquela geral em todos os
alimentos que estão na geladeira, freezer e
nos armários. Congele só o que for possível,
veriﬁque o que está perto de vencer e
planeje um cardápio com esses itens,
evitando o desperdício e mantendo a organização das compras.
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CUIDADO COM VAZAMENTOS
Feche os registros de água, a válvula do gás
e veriﬁque se não existem vazamentos em
equipamentos como descargas, canos e
torneiras. Ralos também devem
permanecer fechados, para evitar a
proliferação de baratas, aranhas, ratos…
TIRE OS ELETRÔNICOS DA TOMADA
Para fugir dos prejuízos causados por
descargas elétricas, superaquecimentos ou
curto-circuitos, é fundamental manter os
aparelhos eletrônicos desligados e fora da
tomada, como TV, micro-ondas,
computador, máquina de lavar roupas…
Deixando ligado somente o que for muito
necessário, como a geladeira, mas com
uma potência menor, já que não será
utilizada com tanta frequência nesse
período.

5

NADA DE CAMPAINHA
Lembre-se de desligar o interfone e a campainha ou deixar na função de silenciar.
Você também pode inserir um aviso de
"campainha em manutenção". Vale ainda
tirar o toque do telefone ﬁxo e transferir as
chamadas para o seu celular.
FECHE BEM PORTAS, JANELAS E
PORTÕES
Mesmo que seja um apartamento ou
residência em condomínio fechado, não se
esqueça de trancar todas as janelas e
portas do imóvel, até mesmo as internas.
Teste todas as trancas e, se possível, instale
reforços com cadeados, fechaduras ou
travas mais eﬁcientes.
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PROTEJA ITENS DE VALOR
O ideal é não deixar joias e objetos valiosos em casa, já
que existem bancos e cofres para isso. Mas se essa não
for uma opção para você, procure mantê-los em
cofres instalados em lugares inusitados e nada óbvios,
"complicando" a vida de quem pensa em roubá-los.
SUSPENDA A ENTREGA DE JORNAIS E REVISTAS
Trata-se de uma medida padrão, que várias empresas
já estão acostumadas a suspender as entregas por
alguns dias, conforme pedido do cliente. O mesmo
cuidado também se aplica a contas, correspondências
e folhetos de promoções, que não devem ﬁcar
acumulados na caixa de correio ou próximo a porta da
casa. Para guardá-los em outro lugar, conte com a
ajuda do síndico, porteiro ou uma pessoa de
conﬁança.

AVISE ALGUÉM DE CONFIANÇA
É importante comunicar o síndico, porteiro,
algum vizinho, amigo ou familiar sobre a sua
viagem, bem como deixar uma cópia das chaves.
Assim, essa pessoa poderá recolher as correspondências, regar as plantas, veriﬁcar se está
tudo em ordem e te avisar caso aconteça algo.
Mas nada de deixar as chaves escondidas em
tapetes ou vasos, entregue diretamente para
essa pessoa, ok?
ESQUEÇA PRÁTICAS INEFICIENTES
Sabe aquela ideia de deixar as luzes acesas (dia e
noite) para convencer que têm pessoas em casa?
Isso deﬁnitivamente deve ﬁcar para trás, pois só
chama mais a atenção de quem está mal
intencionado. Você pode investir em lâmpadas
com temporizador ou ainda instalar
equipamentos adicionais de segurança, como
câmeras e alarmes.
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CONTRATE UM SEGURO RESIDENCIAL
Nada como ter a certeza de que o seu lar está
assegurado e protegido aconteça o que acontecer, não é mesmo? Seja
para casa, apartamento, imóvel próprio ou alugado, um seguro residencial será sempre a melhor opção para garantir a proteção contra os
mais diversos danos.
Funciona assim:
É possível contratar apólices mais básicas, com
coberturas contra incêndios, queda de raios e explosões.
Ou você pode optar por coberturas mais completas e personalizáveis,
incluindo proteção contra roubos e furtos, impacto de veículos, danos
morais,
responsabilidade civil, quebra de vidros, assistência para pets e mais
uma série de situações.
Há ainda a possibilidade de contar com serviços
adicionais de 24h, como reparos elétricos, encanador, instalação de
interfones, chaveiro, limpeza de caixa d'água e ralos…
Existe uma inﬁnidade de opções de seguro
residencial, com valores bastante acessíveis,
contratação descomplicada e inúmeros benefícios para você e seu lar.
Aproveite a oportunidade para pesquisar as
coberturas que existem no mercado e garantir sua proteção não só nas
férias, como todos os dias.
A prevenção será sempre a melhor solução. :)
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Polícia Militar: disque 190
Ambulância Pública (SAMU): disque 192
Corpo de Bombeiros: disque 193
Defesa Civil: disque 199
Mais informações:

Vai viajar? Então conﬁra as dicas da Cartilha
de Férias da Segfy e aproveite para curtir
cada momento com toda tranquilidade e
segurança que você merece.
#segjunto
Aponte a câmera do seu
celular e saiba mais:

ocê mais seguro

TELEFONES PARA EMERGÊNCIAS

