
Escolher o brinquedo
ideal para os filhos ul
trapassa a linha de ava-

liação sobre os preços destes
produtos. Cada vez mais os
pais têm analisado os critéri-
os e orientações divulgados
pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tec-
nologia (Inmetro), através do
Instituto Tecnológico e de
Pesquisas do Estado de Ser-
gipe (ITPS). A importância ao
verificar o Selo de Identifica-
ção da Conformidade do In-
metro comprova que o pro-
duto passou por diversos en-
saios de segurança exigidos
pelo regulamento.

Aproximando-se do dia das
crianças, lojas de todo o país
realizam promoções e des-
contos que atraem os consu-
midores. Juliana Raitz, mãe
de Heitor, de três anos, e Isis,
de um ano, afirma que sem-
pre se certifica da qualidade
dos produtos na hora das
compras. "Acho muito impor-

ITPS orienta mães sobre compras no Dia das Crianças
tante considerar a idade de
cada um quando compro
brinquedos para os meus fi-
lhos. Isis está numa fase em
que coloca tudo na boca e
não pode brincar com peças
muito pequenas", disse.

Brinquedos comprados de
forma inadequada podem
gerar uma série de riscos para
as crianças como alergias, in-
toxicações e até possíveis en-
gasgos, caso sejam engolidos.
Essa também é a preocupa-
ção da psicóloga Larissa Gui-
marães, mãe do pequeno
Enzo, de três anos de idade.
"Na maioria das vezes, nos
preocupamos em buscar
marcas mais conhecidas, e
com isso nem sempre nos
atentamos em olhar as espe-
cificações do Inmetro. Por
isso, considero importante
que haja essa divulgação des-
tas orientações", ressaltou.

Segundo a Gerente Executi-
va de Metrologia e Qualidade
do ITPS, Maria Inês Machado, as

orientações oferecidas aos
consumidores são de suma im-
portância na hora da compra e
tem sido cada vez mais divul-
gadas, principalmente em da-
tas especiais como o dia das
crianças. "Uma dica bastante
importante para os pais é que
não comprem produtos que
sejam de procedência duvido-
sa. Muitas vezes o barato pode
sair caro e acarretar num pro-
blema de saúde para os nos-
sos filhos", salientou.

Confira algumas orienta-
ções do Inmetro:

- No ato da compra, exigir
o selo de identificação da
conformidade ou selo de cer-
tificação. Ele demonstra que
o produto atente a requisitos
mínimos de segurança esta-
belecidos em normas e regu-
lamentos;

- Não comprar produtos no
comércio informal, mas sim
no comércio legalmente es-
tabelecido. Os produtos com-

prados no comércio informal,
geralmente mais baratos, na
quase totalidade dos casos são
produtos irregulares, falsifica-
dos e, apenas como exemplo,
podem conter substâncias tó-
xicas na sua composição;

- Exija sempre a nota fiscal
do estabelecimento onde
comprou para que haja res-
ponsabilidade social em caso
de acidente ou defeito no
produto;

- Antes de entregá-los às
crianças, leia atentamente as
instruções de uso, que orien-
tam quanto ao uso seguro do
produto. Cuidados especiais
devem ser observados na re-
tirada das embalagens, que
podem ter grampos metáli-
cos, papéis com tintas inade-
quadas etc;

- Particularmente para
brinquedos, deve ser dada
atenção à faixa etária reco-
mendada para o produto. Pe-
ças pequenas, em especial, são
muito perigosas se usadas por

crianças com idades inadequa-
das. Cabe total atenção nos la-

res onde existam crianças com
diferentes faixas etárias.

O projeto Águas de São
Cristóvão, desenvolvido
pela Prefeitura do municí-
pio  e que premiou a ges-
tão com o primeiro lugar
no Prêmio Cidades Sus-
tentáveis 2019, foi desta-
que na imprensa nacio-
nal. O engenheiro Jorge
Abrahão, em sua coluna
no jornal Folha de São
Paulo desta quinta-feira
(02), ressaltou a ação da
prefeitura sãocristovense.

"O projeto Águas de
São Cristóvão priorizou

Águas de São Cristóvão é destaque na imprensa nacional
uma administração inte-
grada dos recursos hídri-
cos, sempre com foco em
três pilares : gestão parti-
cipativa, acesso à água
como direito e qualidade
dos serviços e produtos",
afirma a publicação.

Em sua terceira edição,
o Prêmio Cidades Susten-
táveis aconteceu no dia
18 de setembro e contem-
plou as administrações
municipais que realizaram
políticas públicas bem-su-
cedidas e inovadoras na

redução das desigualda-
des, com resultados con-
cretos e mensuráveis. As
Boas Práticas foram avali-
adas de acordo com os
temas Acesso a Serviços;
Desigualdade Econômica,
Acessibilidade.

O projeto 'Águas de São
Cristóvão' realiza a implan-
tação de poço tubular para
abastecimento de água
em povoados. Desenvolvi-
do pelo Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto -
Saae -, em parceria com o

Governo do Estado por
meio da Companhia de De-
senvolvimento de Recur-
sos Hídricos e Irrigação de
Sergipe -Cohidro -, o pro-
jeto alcançará mil famílias
ao fim de sua execução.

Já foram realizadas per-
furação de poços com tu-
bulação nas comunidades
Aldeia, Feijão e no Centro
Histórico. Serão beneficia-
dos, ainda, os povoados
Parque Santa Rita, Ingazei-
ra, Carmo, Coqueiro, Ti-
nharé e Pedreira.

A quarta-feira foi dia de
celebrar um contrato ex-
tremamente importante
para a infraestrutura do
município de Lagarto. A
prefeita Hilda Ribeiro assi-
nou um contrato de R$
5.289.595,07 para pavi-
mentação asfáltica em di-
versas ruas.

"Estamos elevando La-
garto a um patamar de de-
senvolvimento muito mais
alto que antes, com investi-
mento na infraestrutura ur-
bana. Tudo isso, claro, com
uma contribuição muito
importante do deputado-
fFederal Gustinho Ribeiro,
que conseguiu os recursos
em Brasília e hoje esse so-
nho está virando realidade",
afirmou a prefeita

A pavimentação vai be-
neficiar bairros como: San-

Prefeita anuncia R$ 6 milhões em
pavimentação asfáltica para Lagarto

ta Terezinha, Pratas e Cida-
de Nova e povoados
como: Açuzinho, Itaperi-
nha, Limoeiro e Colônia 13.

Além dos mais de R$ 5
milhões para pavimenta-
ção, a Prefeita Hilda Ribei-

ro também anunciou in-
vestimento para uma
grande operação tapa-bu-
raco, com valores que che-
gam a R$ 572.462,80.

São 1.600 toneladas de
asfalto, o que torna a mai-

or obra de recuperação de
ruas já vista no município
de Lagarto. As obras de
tapa-buraco provenientes
desse investimento já ini-
ciam essa semana pelo
Residencial Júlia Nogueira.
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