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CUIDADOS

Deixe a casa segura para as crianças

Maisdametadedos
acidentesaconteceem
casa.Cuidadossimples
podemevitarproblemas

PAULA GAMA
plidoino@redegazeta.com.br

Mais de 60% dos aciden-
tes com crianças menores
de dez anos acontecem
dentro de casa. O número
pode ser assustador, no
entanto, a informação
mais importante para os
pais é que a maior parte
pode ser evitada comme-
didas de segurança. Para

LIVRE DOS PERIGOS

isso, especialistas dão di-
cas de como deixar a casa
segura para os pequenos.
O primeiro passo para

proteger as criançasdentro
dolaréconhecerosperigos
e saber onde eles estão. Al-
guns cuidados valem para
todos os cômodos - como
colocar telas ou grades em
todas as janelas, vedar as
tomadas e nãodeixar obje-
tos próximo a básculas ou
janelas, para que não sir-
vamde escadas.
A tenente do Corpo de

Bombeiros Fabiane Pavani

afirma que o cômodo que
mais apresenta perigo é a
cozinha. “Osmaiores riscos
são de queimaduras, que-
das, intoxicações e asfixias.
Por isso, os pais não devem
deixar crianças sozinhas
nesse local. Além disso, é
importante tomar cuida-
dos, comomanter cabosde
panelas virados para den-
troeguardarlouçasetalhe-
res emgavetas travadas”.
Os materiais de limpeza

representamumgranderis-
coparaasaúde.Porisso,de-
ve haver um cuidado espe-

cialparaqueascriançasnão
tenham contato com esses
produtos. Uma orientação
da médica Marislaine Lu-
mena de Mendonça, presi-
dente do Departamento de
Segurança da Criança e
Adolescente da Sociedade
Brasileira de Pediatria
(SBP), é nunca retirá-los da
embalagemoriginal.
“Embalagens de refri-

gerante nunca devem ser
reaproveitadas para guar-
dar outros produtos. As
crianças não sabem dife-
renciar. Por isso, material

delimpezadeveestarsem-
pre no alto e trancado”.

BANHEIRO
Outroespaçoquemerece

atenção redobrada é o ba-
nheiro.Apediatrarecomen-
da que esse cômodo esteja
sempre fechado e, mesmo
assim, que sejam tomadas
algumas precauções. “As
crianças corremumriscode
afogamentomuitomaiordo
que um adulto, já que elas
possuem a cabeça pesada
em relação ao corpo. A
quantidadedeáguadovaso

sanitário já é suficiente para
essetipodeacidente.Parais-
to, existem dispositivos que
travam o vaso. O box tam-
bém deve estar fechado e o
chão livredepoçasdeágua,
para evitar quedas”.
Nos outros cômodos da

casa, os cuidados devem
sercomobjetosespalhados
pelo chão, móveis pontia-
gudos,camassemgradede
proteção, entre outros. A
tenente Fabiane explica
que a principal medida é
ter sempre um adulto su-
pervisionando a crianças.

CONDOMÍNIO

Carro emoto namesma vaga. Isso pode?
Legislaçãonão
permite. Por isso,
condomínios estão
buscandoalternativas

Estacionar o carro e a
moto na mesma vaga de
garagempodepareceralgo
simples e atémesmo corri-
queiro.Noentanto,asitua-
ção causa muitos atritos e
até mesmo brigas mais sé-
rias entre vizinhos. De
acordocomespecialistas,a
legislação proíbe, mas po-

de haver alternativas.
CyroBachMonteiro,pre-

sidente do Sindicato Patro-
nal de Condomínios e Em-
presas de Administração de
Condomínios do Estado
(Sipces),explicaquea legis-
laçãodizqueépermitidoes-
tacionar apenas um veículo
automotorporvaga,eamo-
to já conta comoumsegun-
do. “Emalgunscasos,quan-
doosdoisveículoscabemna
vaga, é possível que os vizi-
nhos e o síndico sejam tole-

rantes.Masissotambémpo-
de gerar problemas com
pessoas que tenham carros
maiores”, diz.
Para resolver a questão,

alguns condomínios apro-
veitam uma área comum
nãoutilizadaparaconstruir
umestacionamentodemo-
tos.“Masessaatitudesópo-
de ser tomada pormeio de
aprovaçãoemassembleia”,
afirma o diretor do núcleo
de administradoras da As-
sociação de Empresas do

Mercado Imobiliário (Ade-
mi),Marco AurélioNery.

MULTA
Se os moradores se sen-

tirem incomodados comas
pessoas que continuarem
estacionando os veículos
juntos, é preciso informar
ao síndico o ocorrido.O in-
fratorreceberáatéduasno-
tificações. Na terceira, será
aplicadaumamultaporde-
sobediência ao Regimento
Interno. (Paula Gama)

DIVULGAÇÃO

Criar área exclusiva para motos é uma solução
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