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DIVERSÃO PERIGOSA
Gabriel e Daniel brincam na água da Prainha do Parque Vitória
Régia, zona norte, sob a vigilância da mãe Regiane Silva Teixeira.
Enquanto as crianças se divertem felizes, ela e o marido Paulo
fazem churrasco na margem, em meio ao mato alto

O pedreiro Paulo de Lima é quem leva a família à Prainha do Vitória Régia

Afogamentos
matam crianças
sozinhas e jovens
Menores morrem em piscinas e jovens sofrem
acidentes fatais em pedras ou são puxados pela
água; especialista recomenda cautela e atenção

DICAS QUE VALEM UMA VIDA
Monitoramento

Vá com ela

Eleja uma pessoa, que não
beba, para ver as crianças

Se for para o fundo com a boia,
jamais a abandone

Boia fria

Não grite

Não confie nos acessórios
para a água ou nas vistas do
salva-vidas; vigie seu filho

Não fale nada e jamais nade
contra a correnteza para poupar
fôlego e evitar fadiga. Tente boiar

Siga à risca

Rumo certo

Leia as orientações dos
bombeiros e em placas
indicativas sobre a água

Se não conseguir voltar para o
raso, nade para o mesmo sentido
da correnteza e avance às
laterais até chegar na margem

Limite
Em locais com correnteza,
não deixe o nível da água
ultrapassar a cintura

Salto em pé e de dia
Evite mergulhos noturnos e não
mergulhe de cabeça em represas
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morreram afogadas
nas represas, lagoas e
piscinas do Estado de
São Paulo em 2010,
nove a mais que no
ano anterior
Internações crescem
30% em São Paulo
Mais de 90 são internadas
por mês em SP, 30% mais
vítimas que em 2009.

O Grau (Grupo de Resgate
e Atendimento de Urgências) recomenda que os pais
sempre elejam um responsável
para cuidar dos filhos em áreas
de piscinas. Entre os afogamentos ocorridos em Sorocaba, parte deles matou crianças
que, sozinhas, entraram na
água e não conseguiram voltar.
“A maioria acha que os menores estão sendo vigiados. Ledo
engano. Livres, a tendência é
que voltem para a piscina porque os brinquedos e a diversão
estão por lá”, explica o gerente
Jorge Michel Ribera. “Elas não
têm habilidade e força para colocar o tronco e a cabeça para
fora da água e respirar. Quando
os pais percebem a ausência da
criança, na maioria dos casos já
é tarde demais.”
O Grau recomenda que os
donos de piscinas façam o isolamento do local, com redes
pelo menos, para que os momentos de lazer não se transformem em tragédia familiar.
“É um acidente que pode ser
evitado com um pouco mais de
atenção e observação”, completa Jorge.
FATALIDADES / Dois jovens
morreram afogados na véspera
de Natal, quando nadavam em
águas da região. Um garoto de
15 anos brincava na Prainha do
Jardim Vitória Régia e afundou.
O local estava repleto de gente,
em um dia de calor. Os familia-

QUESTÃO DE BOM SENSO

“Não beber
antes de
mergulhar e
atenção às
crianças são
atitudes que
evitam os
acidentes”
_Jorge Ribera, gerente da
Secretaria de Estado da Saúde

res não conseguiram localizar o
corpo, que foi arrastado pela
correnteza. Mergulhadores do
Corpo de Bombeiros retiraram
o jovem da água minutos depois, sem vida.
Já o azulejista Natanael Leoni
de Campos, 19 anos, morreu na
pedreira desativada de Salto de
Pirapora (18 quilômetros de
Sorocaba) após saltar do alto de
um penhasco. Não voltou à superfície. O corpo foi encontrado
apenas dez minutos depois.

