Diário Oficial
Cidade de Paracambi
Prefeita - Lucimar Cristina da Silva Ferreira

Ano I

DEZEMBRO
MÊS DE

PREVÊNÇÃO
contra

AIDS
Edição 235
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entanto, muitos deles podem ser evitados com pequenas cuidados.

SECRETARI AS

"Nem todos os acidentes podem ser evitados, mas os pais devem ﬁcar de olho
em tudo o que está em seu alcance para tentar garantir a segurança dos
pequenos", explica.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERCEIRO TERMO ADITIVO
PROCESSO: 5904/2020 (PROC. ORIGEM 561/2018).
CONTRATO: 044/2018.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS e TECSYSTEM
TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP
OBJETO: Prorrogação de período contratual .
FUNDAMENTO: Fundamento no inciso II, do § 1º do art 57 da Lei 8.666/93.
VALOR DO TERMO ADITIVO: R$ 619.750,00 (Seiscentos e dezenove mil,
setecentos e cinquenta reais)
DATA DA ASSINATURA: 30/12/2020.

Os acidentes mais comuns podem acontecer quando, por curiosidade, as
crianças inserem objetos em tomadas vazias, tropeçam em tapetes, batem
em móveis ou brincam com objetos cortantes.

Conﬁra os acidentes domésticos mais comuns:
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Paracambi, 30 de Dezembro de 2020.
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CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO
Secretário Municipal de Finanças
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cuidado com acidentes doméstico

Objetos inseridos em tomadas vazias;
Batidas em quinas de mesa durante a correria em casa;
Prensamento de dedos em batentes de porta;
Ingestão de produtos químicos deixados ao alcance das crianças,
principalmente os coloridos e odores frutais;
Tropeços em tapetes e móveis com vidros;
Quedas de escadas e desníveis do piso;
Cortes devido a brincadeiras com os espelhos;
Cabos de panelas deixados virados para fora do fogão;
Peças pequenas inseridas nos ouvidos e narinas;
Ataques pelos próprios bichinhos de estimação;
Bichos peçonhentos dentro das caixas de brinquedo.

Por que os acidentes ocorrem?

Especialistas dão dicas para evitar acidentes
domésticos com crianças durante a pandemia

Segundo a psicopedagoga Claudine Dacal Rodrigues, muitas vezes os
acidentes ocorrem pois, quando estão em casa, as crianças acabam
brincando sozinhas enquanto os pais atendem outras demandas, ﬁcando
mais vulneráveis e propensas a acidentes.

Segundo psicopedagoga, riscos dentro de casa podem variar de acordo com
cada faixa etária, no entanto, muitos deles podem ser evitados com pequenas
cuidados.

Ela ressalta que a conversa diária com os ﬁlhos é imprescindível para ajudar a
evitar esse tipo de problema.
"A conscientização deve ser constante desde a mais tenra idade e por toda a
vida, aﬁnal de contas sempre cabe aos mais velhos orientar aos mais novos.
Crie seu ﬁlho e ﬁlha para ser responsável de acordo com a idade em que se
encontra, o equilíbrio das ações fortalece o amadurecimento de todos os
indivíduos dentro de um lar."
FONTE: https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/mercado-imobiliario-dointerior/noticia/2020/07/07/especialistas-dao-dicas-para-evitar-acidentes-domesticos-comcriancas-durante-a-quarentena.ghtml

Com a pandemia da Covid-19 e o isolamento social, as crianças que antes se
dividiam entre casa e escola se limitaram apenas ao ambiente residencial.
Com isso, os cuidados precisam ser intensiﬁcados para evitar acidentes
domésticos.
Segundo a psicopedagoga Claudine Dacal Rodrigues, de Itapetininga (SP), os
riscos dentro de casa podem variar de acordo com cada faixa etária, no
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