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Só na cadeirinha 

Depois da prorrogação do prazo da obrigatoriedade do uso de equipamentos de segurança
para transportar crianças menores de 8 anos, fiscalização começa em 1º de setembro

D
e p o i s de dar um prazo
de 84 dias para que os
pais se adequassem à Re-
solução nº 227, editada

pelo pelo Conselho Nacional de
Trânsito (Contran) em 28 de
maio de 2008, o uso das cadeiri-
nhas em carros de passeio passa
a ser obrigatório em 1º de se-
tembro. A partir dessa data,
quem descumprir a norma vai
pagar multa de R$ 191,54 e ga-
nhar sete pontos na carteira,
uma vez que a falta é considera-
da infração gravíssima. Além
disso, o infrator ficará com o veí-
culo retido até a compra da ca-
deira correta (veja quadro).

Na maioria das lojas do Dis-
trito Federal, os três tipos de
cadeirinha determinadas pela
resolução estão disponíveis pa-
ra o consumidor. Das seis lojas
especializadas visitadas pela
equipe do Correio, apenas uma
não tinha o assento para as
crianças de 4 a 7 anos, mas o
produto já havia sido encomen-
dado e deve estar à disposição
na próxima semana.

Adriano Barbosa, 36 anos, não
está preocupado com a fiscaliza-
ção. Pai de Alexsander, 5 anos, e
de Giordana, 7 meses, ele cuida
da segurança dos pequenos des-
de o nascimento deles. “No meu
carro, eu sempre tive a cadeiri-
nha. Hoje, tenho um booster  e
outro no da minha mulher para o
Alex, além de um bebê-conforto
para a Giordana”, diz.

O pequeno Alexsander não é
muito fã do assento elevado, mas
entende a necessidade do equi-
pamento. “Quando eu me esque-
ço de colocar, ele me lembra. Por

“Mas só vamos saber se os pais
realmente aderiram às cadeiri-
nhas quando começarmos a fis-
calizá-los e a notificá-los”, com-
pleta Seabra.

O uso da cadeirinha é impor-
tante para prevenir lesões nas
crianças em casos de acidente, já
que é comum que os passageiros
sentados no banco de trás sejam
arremessados para fora do veícu-
lo quando não usam o cinto de
segurança. Com a proteção do
equipamento, a força do impacto
é distribuída por todo o corpo,
protegendo a cabeça e a coluna
vertebral, áreas ainda mais sensí-
veis nas crianças.

Com o uso maciço das cadeiri-
nhas, deve diminuir o número de
acidentes fatais envolvendo me-
ninas e meninos. De janeiro a
abril deste ano, quatro crianças
menores de 9 anos perderam a vi-
da em acidentes, mesmo número
registrado em todo o ano passa-
do. Em 2008, aconteceram em
Brasília seis colisões com mortes
de crianças.

O Departamento de Trânsito
do DF (Detran) também preten-
de intensificar as fiscalizações de
rotina. Segundo o órgão, não ha-
verá uma operação especial por
conta da entrada em vigor da re-
solução, mas o equipamento será
cobrado nas blitzes de rotina.

Pela Resolução nº 277/08 do
Contran, táxis, ônibus e transpor-
tes escolares não são obrigados a
colocar a cadeirinha. Ainda as-
sim, as autoridades de trânsito
aconselham os motoristas desses
veículos a instalarem o equipa-
mento para assegurar o conforto
e a segurança dos pequenos.

TRÂNSITO

A Resolução nº 277/08 do
Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) obriga o uso de três
diferentes tipos de cadeirinha
infantil, de acordo com a idade
e o peso da criança. Quem não
cumpre a lei de trânsito tem de
pagar multa gravíssima (com
sete pontos na carteira) no va-
lor de R$ 191, 54. Além disso, o
infrator tem o veículo retido até
a compra do equipamento cor-
reto. Pela lei, motoristas de ôni-
bus, vans de transporte escolar
e táxis não são obrigados a ins-
talar as cadeirinhas.

O que diz a lei

» MUTIRÃO

CIRURGIAS PEDIÁTRICAS
O Hospital Regional da Asa Sul participa amanhã da IV

edição do Mutirão Nacional de Cirurgia da Criança sob a
coordenação da Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica
(CIPE) e apoio da Secretaria de Saúde do DF. O objetivo da
ação, que acontece das 7h às 18h, é beneficiar as crianças re-
duzindo as filas de espera para intervenções cirúrgicas mais
simples, especialmente nos hospitais públicos. Com isso,
meninas e meninos que apresentam casos mais complexos
também devem ter o tempo de espera reduzido. A meta é
realizar 160 procedimentos em crianças portadoras de hér-
nia inguinal. 

» FISCALIZAÇÃO

CARROS-PIPAS 
A partir da próxima segunda-feira, a Agência Reguladora

de Águas, Energia e Saneamento Básico (Adasa) e os demais
órgãos de fiscalização dos recursos hídricos e meio ambiente
vão intensificar a fiscalização dos caminhões-pipas que cap-
tam água em rios e córregos do Distrito Federal. Para fazer
esse tipo de serviço, os veículos precisam de uma licença for-
necida pela Agência, em 37 pontos previamente definidos.
Quem se apropria da água sem autorização pode sofrer pe-
nalidades: notificação, advertência, multas de R$ 10 mil,
apreensão do veículo e detenção do motorista. Denúncias de
irregularidades podem ser feitas ao Núcleo de Atendimento
ao Cliente da Adasa pelo telefone 3961-0000.

» CAMPANHA

VACINA CONTRA A RAIVA
A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF

(Emater-DF) realiza amanhã uma campanha de vacinação
antirrábica na área rural do DF. A meta é imunizar 22 mil cães
e 2,5 mil gatos. A empresa atuará em 183 postos que funciona-
rão das 8h às 17h. A raiva é transmitida por um vírus que se
aloja na saliva do animal. Portanto, o cão ou o gato contami-
nado pode infectar alguém por mordida ou lambida em feri-
das abertas ou arranhões. Se o dono do animal suspeitar que
ele possui os sintomas da doença, deve comunicar o fato à Di-
retoria de Vigilância Ambiental (3341-2456 ou 3341-1900). Na
área urbana, a ação será realizada pela Secretaria de Saúde de
18 a 25 de setembro. 

» JUSTIÇA

LOTES EM BECOS
O programa de distribuição de lotes em becos é alvo de

questionamentos mais uma vez. A procuradora-geral de
Justiça do DF, Eunice Pereira Amorim Carvalhido, entrou
ontem com uma ação direta de inconstitucionalidade con-
tra a Lei nº 826/2010. A legislação dispensa a necessidade
de consulta aos vizinhos antes da desafetação dos imó-
veis, o que é considerado ilegal pelo Ministério Público. O
caso vai agora para a Justiça, que vai decidir se o governo
tem ou não o direito de criar lotes sem antes ouvir os mo-
radores das áreas contíguas. Desde que assumiu o GDF, o
governador Rogério Rosso determinou a paralisação de
todos os projetos habitacionais para reavaliar as estraté-
gias. Portanto, uma eventual suspensão da lei não terá
efeitos imediatos.

» TJDFT

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
A Lei Federal nº11.340/2006, batizada Maria da Penha,

completa em 22 de setembro quatro anos. Na capital, as três
varas especializadas criadas pelo Tribunal de Justiça do Dis-
trito Federal e Territórios para atender a demanda da nova
norma contabilizam mais de 12 mil processos, um aumento
de 33% comparado ao mesmo período de 2009. Dos 35.038
processos ajuizados no Distrito Federal no período de setem-
bro de 2006 a julho de 2010, apenas 7.790 estão em tramita-
ção, sendo que 27.248 já foram arquivados. Nas três varas de
Brasília, dos 12.128 distribuídos, apenas 2.318 estão em tra-
mitação. O principal motivo dos arquivamentos é a falta de
interesse da vítima no prosseguimento da ação.

Adauto Cruz/CB/D.A Press - 10/7/04

Aos 5 anos, Alexsander já
sabe da importância de

usar o equipamento

mais que incomode, ele senta
numa boa, sabe que é para a se-
gurança dele”, orgulha-se o pai.

Campanha
Para fazer com que outros mo-

toristas adotem o hábito da famí-
lia Barbosa, o Batalhão de Trânsi-
to da Polícia Militar do DF (BP-
Tran) promove na próxima se-
mana uma campanha educativa
em todo o Distrito Federal. “Va-
mos entregar fôlderes explicati-
vos nas blitzes de trânsito, orien-
tando as pessoas a como colocar
as crianças nas cadeirinhas e so-
bre quais são os tipos de equipa-
mento. O objetivo é conscienti-
zar a população para proteger
nosso bem maior, que são os
nossos filhos”, explica o tenente-
coronel Josias Seabra.

Segundo o policial militar, até
agora, os condutores têm se mos-
trado bastante responsáveis.

Antônio Cunha/Esp. CB/D.A Press

PEDÓFILO PRESO
Confira duas reportagens

nesta edição do Correio Notí-
cias: polícia prende fotógrafo
pedófilo que abusou de uma
menina de 7 anos; e, novo es-
petáculo da Cia. Nós no Bam-
bu está em cartaz neste fim de
semana. Para assistir às re-
portagens, fotografe o QR code
ao lado com o software leitor
de código de barras do seu ce-
lular e acesse o conteúdo multimídia. Caso você não tenha o
programa, envie um SMS com a palavra QR para o número
50035. Você receberá um link para fazer o download gratuito
do software. O custo do SMS é de R$ 0,31 + impostos. Só é
preciso baixar o software uma vez. O CCoorrrreeiioo não cobra nada
pelo conteúdo, mas, a cada vez que você o acessar, estará na-
vegando na internet e pagará pelo tráfego de dados à sua
operadora. Críticas e sugestões podem ser encaminhadas pa-
ra correionoticias.df @diariosassociados.com.br.
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