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LLDIA DAS CRIANÇAS

Alerta para as compras
Pais devem se preocupar com a escolha adequada de presentes. Veja opções até R$ 100
a marca do Inmetro e o logotipo do organismo acreditado
pelo Inmetro que o certificou,
além de estar presente também
no manual de instruções.
É importante selecionar o
brinquedo de acordo com a faixa etária, que deve constar na
embalagem, assim como informações sobre o conteúdo, instruções de uso, de montagem
e eventuais riscos associados à
criança, além do CNPJ e do endereço do fabricante.
Além disso, é fundamental
evitar comprar produtos falsificados, pois não há garantia
de procedência e podem não
atender às condições mínimas
de segurança, especialmente em relação à toxicidade do
material usado na fabricação,
conter partes pequenas e bordas cortantes.
O Procon Estadual alerta
para o caso de compras realizadas pela internet. É preciso certificar-se de que os sites
possuam o nome e o CNPJ da
empresa e informações necessárias para fazer contato.
Colaboraram: Marina Cardoso e
a estagiária Larissa Esposito

As estimativas do comércio
LLNa pesquisa da Fecomércio
RJ, que ocorreu entre os dias 21
e 24 de setembro e contou com
a participação de 500 consumidores em todo o Estado do
Rio, 57% afirmaram que pretendem comprar presentes no
Dia das Crianças. Os brinquedos representam a maior intenção de compra (72%).
Já o Centro de Estudos do
Clube dos Diretores Lojistas do
Rio de Janeiro (CDL Rio) afir-

mou que o comércio lojista carioca estima um crescimento
de 2% nas vendas para a data.
Segundo o levantamento,
79% dos lojistas esperam crescimento nas vendas. Eles acreditam que brinquedos (34,5%),
roupas (23,6%), calçados incluindo tênis (10,9%), mochilas
e acessórios (9,1%), jogos eletrônicos (8,2%) e artigos esportivos
(6,5%) devem ser alguns dos presentes mais procurados.

ANOTE AS OFERTAS

ATÉ R$ 50: Na Alphabeto do Shopping Tijuca, arco de nuvem custa R$
19,95.Já no São Gonçalo Shopping,na
loja O Amigão, há o brinquedo Construtor Junior R$ 29,90.Na Shoptime,o
jogo de dardo profissional kit alvo com
seis dardos custa R$ 34,90.No Bangu
Shopping, na Ri Happy, é possível encontrar slime Perfumado por R$ 49,99.
A Casas Bahia tem descontos de
até 50% e itens em diferentes faixas de preço. Já o Pontofrio lançou
a página Ponto Toy, onde os clientes encontram diversas ofertas.
No Extra.com o tema é ‘Pequenos
Heróis’, com muitas opções de
presentes pra garotada. Nas três
lojas, o quebra-cabeça da Lol, com
200 peças, custa R$ 23,90; o jogo
estrela Tapa Certo Avengers a R$
24,90 e a máscara Marvel Homem-Aranha por R$ 37,90. O conjunto
Super Massa Estrela Cinema sai
por R$ 49,90, assim como o jogo
Aventura Patrulha Canina.
Em todas as lojas do Walmart, até
o dia 16, os carrinhos Spirit Racer
da Hot Wheels, o Smart Vehicle
da Liga da Justiça ou o Trooper
custam R$ 19,99 cada. A boneca

Alyssa está por R$ 49,99. Já nas lojas
Americanas, lousa mágica Brink+ e o
super óculos Marvel estão a R$ 19,99,
separadamente. O violão infantil
Brink+ e o lançador Water Blaster pequeno custam R$ 29,99. O carrinho de
boneca dobrável sai por R$ 39,13 e os
bonecos Marvel Olympus a R$ 49,99
cada personagem diferente.
Na loja Jadieg Bazar, no Mercadão
de Madureira, as ofertas são o jogo
de botão Copa Brasil, que está R$24
e o jogo Imobiliário a R$28. A boneca
Sid-Nyl que fala 20 frases custa R$40.
DE R$ 50 A R$ 100: Na Ri Happy,
até segunda-feira, boneco Lucas
Neto de R$ 149,99 sai por R$ 99,99
e boneca Little Mommy peniquinho
de R$ 139,99 por R$ 97,80. O kit de
blocos Baby Shark, com 15 peças, por
R$ 69,99. Tanto o triciclo tico-tico Frozen e o carro da Patrulha Canina saem
por R$ 99,99 cada. E mais! A cada R$
10 em compras, o cliente ganha um
selo. Juntando seis e completando
com mais R$ 9,99, ele leva uma criatura Aquabitzz para casa.
Na loja Ri Happy do Bangu Shopping,
o Lego super heróis DC Comics está

por R$ 69,99 e boneca Lol 7 Glitter
por R$ 99,99. Já no São Gonçalo
Shopping, na loja O Amigão, o
boneco Rex Dinossauro custa R$
89,90. No NorteShopping, na PB
Kids, pelúcia da Turma da Mônica
custa R$ 99 e kit de mágicas do
Luccas Neto sai a R$ 89,99. Na
loja Jadieg Bazar, no Mercadão
de Madureira, a boneca gigante
Mon Amour que fala 30 frases
custa R$ 90.
Na Alphabeto, do Shopping Tijuca,
bolsa Sorvete sai por R$ 69,95. No
Partage Shopping São Gonçalo, na
Loja Lookinho, vestido sai por R$
69,90 e macacão pantacourt a R$
84,90. Nas lojas Submarino, o jogo
Pie Face da Hasbro está a R$ 79,99
e o Imagem e Ação no Limite a R$
89,99. Já na Shoptime, o boneco
Hulk, dos Vingadores, está por R$
95,99.
No Ponto Frio, Casas Bahia e Extra, o triciclo Tico Tico Bandeirante
Azul sai por R$ 54,90 e a boneca
Baby Alive Hora do Xixi a R$ 59,90.
O patinete Lotus está R$ 77,90; o
kit Slime, R$ 80 e o jogo Pie Face
R$ 89,90.
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Crianças, o sinal de alerta se
acende para os pais e responsáveis que pretendem comprar um presente no período. Na
hora de comprar brinquedos,que
têm grande procura nesta época
do ano, o Inmetro indica seguir
algumas recomendações de segurança para os pequenos.Entre elas,
a supervisão durante o uso,a escolha adequada do produto por faixa
etária e a presença do Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro.Segundo o órgão,essas medidas evitam acidentes.Conforme
registros do Sistema Inmetro de
Monitoramento de Acidentes de
Consumo (Sinmac),70% dos 131
relatos de acidentes com produtos
infantis recebidos de janeiro a julho deste ano estavam relacionados a brinquedos. E para quem
está em busca de um presente, o
MEIAHORA separou sugestões até
R$ 100, pois segundo a Fecomércio RJ, os cariocas não devem gastar mais que R$ 163,33.
Em relação aos cuidados
com os brinquedos, o Selo do
Inmetro deve estar sempre visível, impresso na embalagem,
gravado ou numa etiqueta afixada no produto, e deve conter

