
4 Cidades

�4 Cidades Piracicaba, Quinta-feira , 3 de Outubro de 2019

Sorteio de segunda a sábado

Quina:  Não houve acertador
Quadra: 61 apostas  R$ 7.697,78
Terno: 6081 apostas  R$ 116,11
Duque: 161423apostas R$2,40

Sorteio às quartas e sábados

QUINA

Sorteio às segundas, quartas e sextas

Sena:  Não houve acertador
Quina: 38 apostas  R$ 42.670,91
Quadra: 2925apostas R$791,93

Sorteio às quartas e sábados

Unidade oncológica da Santa Casa de Piracicaba divulgou a sua
grade de eventos dedicados ao Outubro Rosa, a campanha
mundial de prevenção ao câncer demama; haverá palestras,
apresentaçõesmusicais e ações de bem-estar e estética

1º Prêmio: 033077 R$ 500.000,00
2º Prêmio: 070508  R$ 27.000,00
3º Prêmio: 023151  R$ 24.000,00
4º Prêmio: 046457  R$ 19.000,00
5º Prêmio: 048470 R$18.329,00
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Concurso 1872 (02/10/2019)

15 acertos:  Não houve acertador
14 acertos: 444 apostas  R$ 1.860,34
13 acertos: 17051 apostas  R$ 20,00
12 acertos: 207732 apostas  R$ 8,00
11 acertos: 1180825apostas R$4,00

4 possuir redes de proteção/grades em
janelas de sacadas e mezaninos
4 atenção com pisos escorregadios; use
tapetes antiderrapantes
4 fixar móveis e objetos (como a TV) na
parede (para evitar quedas)
4 cuidado com quinas afiadas
4 manter isqueiros, fósforos, álcool,
objetos de vidro, cerâmica, facas e sacos
plásticos fora do alcance das crianças
4 evitar o uso de toalhas nas mesas
(crianças podem puxá-las e causar
acidentes)

4 no fogão, coloque os cabos das panelas
virados para trás; e evite o acesso à
cozinha quando estiver cozinhando
4 manter a tampa do vaso sanitário
sempre fechada
4 se a criança for tomar banho sozinha,
fique de olho nela
4 armazenar medicamentos em locais
fechados
4 esvaziar baldes e bacias após o uso e
mantê-los virados para baixo
4 guardar produtos de limpeza em locais
altos e,preferencialmente, trancados

Tentação e risco
Tomadas devem ser protegidas/bloqueadas por tampas, fitas isolantes ou móveis

Concurso 2194 (02/10/2019)

Marcelo Rocha

Da Gazeta de Piracicaba

marcelo.rocha@gazetadepiracicaba.com.br

A
o contrário do que se
imagina, nossas ca-
sas não são os luga-

res mais seguros para as
crianças. Os lares são lo-
cais de alto índice de aci-
dentes envolvendo os pe-
quenos. Contudo, 90% das
ocorrências podem ser evi-
tadas com medidas sim-
ples de prevenção, alerta a
Organização Não-Governa-
mental (ONG) Criança Se-
gura.

Na terça-feira (01) uma
criança de 1 ano e 2 meses
sofreu queimaduras de se-
gundo grau em sua casa,
no bairro Nova América,
em Piracicaba, quando
uma panela com água fer-
vendo tombou sobre ela. A
menininha foi socorrida pe-
la unidade de Resgate do
Corpo de Bombeiros e per-
manece internada em "es-
tado grave, porém estável",
informa a Santa Casa de Pi-
racicaba.

Diariamente no Brasil, 10
crianças com idade de até
14 anos morrem e outras
300 são internadas só no
Sistema Único de Saúde
(SUS) em razão de algum ti-
po de acidente (doméstico
ou não), segundo o Ministé-
rio da Saúde (MS). Os aci-
dentes são a principal cau-
sa de morte de meninos e
meninas desta faixa etária,
alerta a ONG Criança Segu-
ra.

Quando o assunto é aci-
dente doméstico com
crianças, as ocorrências en-
volvem queimaduras, que-
das, choques elétricos, en-
venenamento, afogamen-
to, brinquedos engolidos,
intoxicação e outras moda-
lidades.

De acordo com o técnico
de segurança Rafael Tiago
Christiano, as quedas lide-
ram o número de aciden-
tes domésticos envolvendo
crianças. Depois, no ran-
king surgem os cortes, as
queimaduras e as intoxica-
ções. "As crianças peque-
nas não sabem avaliar o pe-
rigo, para elas qualquer ob-
jeto que encontram pela ca-
sa pode transformar-se
num brinquedo muito inte-
ressante", diz.

Uma queimadura, por

exemplo, além de ser mui-
to dolorida pode deixar se-
quelas para vida toda, sa-
lienta o técnico de seguran-
ça. "Pode deixar conse-
quências prejudiciais ao de-
senvolvimento da criança
e, na maioria dos casos, a
criança necessita de trata-
mento psicológico", afirma
o técnico de segurança que
trabalha na companhia de
ônibus Via Ágil.

Christiano aconselha
que os pais não devem se
limitar a proibir as crian-
ças a fazerem "isto ou
aquilo". A reboque precisa

vir o ensinamento e a
orientação sobre os riscos
envolvidos, ele aconselha.
"Somente assim elas de-
senvolverão a noção do

que é perigoso e o que são
os comportamentos de ris-
co. Quando as crianças
são pequenas, a explica-
ção requer muita paciên-
cia", observa. "E, sobretu-
do, dê o exemplo positivo,
pois as crianças imitam os
adultos", acrescenta.

Sorte

O Centro de Câncer Santa
Casa de Piracicaba (Cecan)
divulgou a sua programa-
ção oficial referente ao Ou-
tubro Rosa. O conjunto de
ações da instituição tem à
frente o slogan “prevenção
nunca sai de moda”.

A abertura das atividades
será nesta sexta (4), com o
médico oncologista e dire-
tor do Cecan, Fernando
Medina. Na sequência, ha-

verá a palestra “Mulher,
sua saúde é muito impor-
tante”, a cargo do ginecolo-
gista Sérgio Bruno Barbo-
sa, médico especializado
em oncologia ginecológica
e mastologia. Após a pales-
tra, o grupo Amigas da On-
ça interpreta o tema do Ou-
tubro Rosa e, depois, a du-
pla Carlos & Malu cuida da
trilha sonora na unidade,
durante um coquetel.

Na quinta-feira da sema-
na que vem, dia 10, a par-
tir das 8h30, haverá um
evento com a micropig-
mentadora Ana Savoi e
uma oficina de beleza com
uma equipe Mary Kay. Na
data também acontecerá
uma sessão de fotos com a
fotógrafa voluntária Mara
Santos.

No dia 18, sexta-feira, a
partir das 8h30, a psicólo-
ga Vera Lúcia Rezende e o
médico cirurgião André
Perdicaris vão ministrar a
palestra “Como manter
uma boa autoestima após
um câncer de mama - Mas-

tectomia”.
Na sexta seguinte, dia 25,

a educadora física Patrícia
Jonas Cardoso apresenta a
palestra “Quem dança seus
males espanta”, também
às 8h30.

Finalizando a programa-
ção do Cecan, na quinta-fei-
ra (31), às 9h30, tem o en-
contro de Leonardo Moraes
com o Palhaço Sorriso e a
importância de sorrir. As
Amigas da Onça também re-
tornarão para executar a
música tema do Outubro
Rosa e ainda haverá uma
nova sessão de fotos com a
fotógrafa Mara Santos.

Cecan promove palestras e outras ações

02 11 24 39 73

MEGA SENA

08 16 20 21 31 34

As atividades, durante o

EsalqShow, serão gratuitas

e abertas a produtores rurais,

profissionais do setor e à

comunidade local

Crianças mais seguras

Você sabia que crianças de
até 4 anos de idade podem se
afogar em recipientes com

2,5 cm de água? 01 02 06 08 09

FEDERAL

Já pensou em fazer uma hor-
ta em casa reaproveitando ma-
teriais como canos, pneus e
garrafas pets? Como cultivar
hortaliças hidropônicas ou
ainda fazer uma composteira
doméstica? Estes serão alguns
dos temas oferecidos pela Ca-
sa do Produtor Rural da Esalq/
USP durante o EsalqShow -
Fórum de Inovação para o
Agronegócio Sustentável, que
será entre os dias 9 e 11 de ou-
tubro, na Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz -
Universidade de São Paulo
(Esalq/USP).

As oficinas foram dividas
nos módulos: Olericultura,
Fruticultura, Ambiental, Faça
Você Mesmo, Controle Bioló-
gico de Pragas, Agroindustria,
CPRural Responde, Meliponi-
cultura e Fungicultura. Todas
as atividades são gratuitas e
ocorrerão das 9h às 17h, no Es-
paço Inovar, na Central de Au-
las.

Durante o EsalqShow, os par-
ticipantes do evento poderão
aprender sobre os diferentes
temas agrícolas como: contro-
le alternativo de pragas e
doenças em hortas domésti-
cas, sistema integrado de pro-
dução de peixes e hortaliças, a
importância da qualidade de
água na agricultura, preparo
de solo, plantio, adubação e
colheita para o cultivo de ce-
nouras e beterrabas.

De acordo com a coordenado-
ra da Casa do Produtor Rural,
Marcela Matavelle, a proposta
é disseminar o conhecimento
que é gerado na academia para
toda a comunidade e ao produ-
tor rural. Mais informações:
www.esalqshow.com.br.

Medidas simples podem reduzir 90% dos acidentes domésticos, diz ONG
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Extração nº 05428 (02/10/2019)

Dicas

Todos os anos,
aproximadamente
3.700 mil crianças com
idades até 14 anos
morrem e outras 113
mil são internadas por
motivos acidentais”.
(ONG Criança Segura)

Para maior segurança, o apostador tam-
bém deve conferir o resultado das lote-
rias no site da Caixa (www.caixa.gov.br/lo-
terias) ou nas lotéricas

iStock

Concurso5087 (02/10/2019)

Fonte: ONG Criança Segura

Mais segurança no lar

Saiba mais
LOTOFÁCIL

Oficinas
na Casa do
Produtor
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