
Tudo começou em 1950, quando o homem que es-
tudou apenas até a 5ª série, mas tinha conhecimento
para dar e vender, resolveu deixar o patrão no Rio de
Janeiro para montar o próprio parque de diversões.
Surgiu, assim, o Guanabara, que 21 anos depois foi
transferido para a orla da Lagoa da Pampulha. O faleci-
do Paulo Pereira Dias não abria mão de fazer ele mes-
mo os brinquedos. A tradição familiar é ainda viva e,
nos dias atuais, se traduz na aparelhagem impecável
e, nos bastidores, nas oficinas responsáveis por cuidar,
bem de perto, da manutenção dos equipamentos. Se-
gurança, conservação e limpeza impressionam até
quem entende bem do assunto.

O centro de lazer foi um dos colaboradores do ma-
nual lançado em março deste ano pela Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas (ABNT), com as regras que
devem ser aplicadas a parques, circos e cinemas. O di-
retor, Reynaldo Pereira Dias, filho de Paulo, se orgulha
de nunca ter tido acidente com morte ou lesão grave
no estabelecimento. Os brinquedos que causam al-
gum problema são retirados do circuito. Caso do pula-
pula, no qual uma criança se machucou levemente ao
se chocar contra a outra, e do touro mecânico – na que-
da, uma menina deslocou o ombro.

“Temos reuniões constantes para avaliar as condi-
ções dos brinquedos, e quando percebemos brechas
na segurança, corrigimos. E não tenho aparelhos radi-
cais, pois quero dormir bem. Meu público é muito fa-
mília, é o avô que pode brincar com o neto sem ter me-
do”, afirma Dias. O slogan “diversão com segurança” é
levado à risca. Na roda-gigante, há uma trava escondi-
da à qual só o operador tem acesso. No Twist, uma
tranca extra foi instalada e é acionada também pelo
operador depois de todos os passageiros se sentarem.

Somente o profissional consegue destravá-la. O pes-
soal da segurança está por toda parte, com rádios e
bips a postos. “A culpa desse quadro de insegurança
não é só dos empresários, mas também dos órgãos,
que devem fiscalizar com rigor, principalmente os par-
ques itinerantes”, afirma. “É como as normas da ABNT.
Entendo que é lei e quem não obedece está fora dela”,
completa.

Segundo o gerente de manutenção Éderson Silva,
os operadores têm ordem de parar o brinquedo caso
alguém insista em ficar em pé. Se o problema persistir,
a pessoa é retirada do equipamento. “As pessoas não
podempôrasoutrasemrisco”,diz.Amanutençãoéfei-
tadesegundaaquarta,quandooGuanabaraéfechado
ao público. Revitalizações e consertos são feitos na ofi-
cina instalada nos fundos do parque, onde há serralhe-
ria, marcenaria, tornearia e usinagem.

No Parque Municipal, a tradição também impõe
seus reflexos. Parada obrigatória de toda criança,
não está impecável, mas não apresenta perigo, se-
gundo o engenheiro Abdias Gomes. “São ferru-
gens e arestas em alguns brinquedos.”Na passa-
gem da equipe da reportagem, chamaram
atenção a ferrugem no gradil de proteção de
um equipamento e parte da estrutura de um
outro que estava fora do guarda-corpo – sem
atenção, alguém pode machucar o pé. Se-
gundo a Fundação de Parques Municipais,
a manutenção preventiva é feita às se-
gundas-feiras pelas três empresas per-
missionárias, responsáveis pelos 21 brin-
quedos. Todo ano, elas devem apresen-
tar à fundação laudo com as condições
dos aparelhos, assinado por engenheiro.

JUNIA OLIVEIRA

Sentir o vento bater no rosto a cada volta na roda-
gigante, se deixar levar pelos encantos do carrossel e
dar belos gritos na passagem pelo trem fantasma. Se a
magia dos parques de diversões ganhou contornos de
desconfiança depois do acidente que provocou a mor-
te de duas pessoas no Rio de Janeiro, nada de pânico,
mas sim, muito cuidado. Especialistas alertam: risco
zero de acidentes é impossível, mas a atenção a alguns
pontos de segurança pode diminuir o perigo drastica-
mente. O Estado de Minas percorreu, na companhia
de um engenheiro da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), os dois maiores parques da capital – o
Guanabara, na Pampulha, e o Municipal, no Centro. Os
dois passaram pelo teste, e com louvor.

Professor do Departamento de Engenharia de
Materiais de Construção da Escola de Engenharia da
UFMG Abdias Magalhães Gomes alerta que seis fa-
tores devem estar sempre em foco: projeto, fabrica-
ção, montagem, operação, manutenção e conserva-
ção. O primeiro elemento é a chave mestra e deve
contemplar detalhes importantes, como as especi-
ficações de materiais a serem usados. O tipo de pa-
rafuso das fixações, do cabo de aço, do redutor, do
motor, da chapa e até mesmo a sinalização aos fre-
quentadores devem ser obedecidos à risca. Todas as
etapas devem ser rigorosamente inspecionadas,
com várias simulações em protótipos. Outra dica é

sempre adquirir produtos de empresas certificadas.
“Não se consegue restringir o risco de acidentes em

100%, por causa da quantidade de variáveis envolvidas
no processo. Se, por exemplo, o projeto pede um de-
terminado tipo de parafuso e a pessoa resolve usar ou-
tro mais barato para fazer economia, põe toda uma ca-
deia em risco. Ou se a mão de obra indicada pelo fabri-
cante ou montador é substituída por outra que não se-
guirá as especificações técnicas, também pode haver
comprometimento”, afirma Gomes. “Como no caso do
Rio de Janeiro, em que, aparentemente, uma chapa
descolou. Mas por quê? Solda malfeita, mão de obra
desqualificada, material de terceira categoria ou fora
das especificações do projeto?”.

Conservação e manutenção preventiva são dois
itens que podem fazer toda a diferença e, também, de-
vem obedecer o rigor técnico. Assim, para os leigos no
assunto, vale observar quesitos básicos. O primeiro con-
selho do professor é evitar parques onde a segurança
não está aparente, como extintores de incêndio, saída
de emergência e placas de sinalização. O segundo é ve-
rificar sempre o estado dos brinquedos – se há algum
prego ou parafuso solto, lâminas pontiagudas expos-
tas, entre outros. “Se há conservação é porque o lugar
passa por manutenção regularmente”, diz.

O especialista alerta para o perigo dos parques de
temporada: “Eles são uma bomba-relógio, pois são
montados e desmontados o tempo todo, o que fragili-
za as estrutura. Aqui, por exemplo (no Guanabara), a

roda-gigante é soldada no chão. Num parque desses,
isso não acontece.” Saber se o centro de lazer tem au-
torização do poder público para funcionar e se passou
por inspeção do Corpo de Bombeiros são outras medi-
das às quais os pais devem ficar atentos.

Uma parcela da responsabilidade é também de
quem se diverte. Por isso, obedecer a sinalização e as
regras de segurança, como permanecer sentado nos
brinquedos e não tentar sair antes de eles pararem to-
talmente, é obrigatório. A insubordinação às normas
do empreendimento é um fator que pode causar um
acidente e que está além do controle do dono ou do
responsável pelo lugar. “É inevitável que continuemos
a levar crianças aos parques, mas é preciso bom senso
e aumento da vigilância e da capacidade de observa-
ção para o que o centro de lazer oferece em nível de se-
gurança, limpeza e conservação”, ressalta.
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“Estou sempre atenta quando o
assunto é Ana Clara, minha filha de
3 anos. Verifico a faixa de estatura e
se pode ir com acompanhante, pois
não a deixo sozinha nem um
minuto. Não pisco o olho, não me
distraio de jeito nenhum”

MARIA BEATRIZ LIMA
ARAÚJO DE OLIVEIRA

PSICÓLOGA

DIVERSÃO GARANTIDA

O POVO FALA

“Eu e minha mãe ficamos de olho
nos mínimos detalhes. Redobro a
atenção antes de deixar meus filhos
Kaíque, de 4 anos e Richard, de 6,
andarem nos brinquedos do Parque
Municipal. Observo sempre se há
algo enferrujado, peça solta ou se a
trava está correta”

VANESSA
KATILENE PENA

OPERADORA DE CAIXA

Regra básica é não ficar em pé nos brinquedos em movimento Professor Abdias Magalhães Gomes diz que não há 100% de garantia Reynaldo Pereira Dais, do Guanabara, colaborou com manual da ABNT

Professor do Departamento de Engenharia de Materiais de Construção da UFMG avalia
segurança dos equipamentos de lazer da cidade e dá dicas de como não correr riscos

Parques de BH
passam no teste

Divirta-se sem sustos
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Conservação e
manutenção nos

equipamentos
devem ser

constantes, e as
falhas corrigidas
imediatamente

depois de
detectadas

JÚNIA OLIVEIRA E SHIRLEY PACELLI

“O amor está no ar”. Faixas no Jardim Zoológico
de Belo Horizonte, com direito a versão em inglês
(Love is in the air), avisam aos visitantes a chegada
de Inbi e Kifta, novas namoradas, inglesas, de Idi
Amin, único gorila da América do Sul em cativeiro.
Ontem, o local estava mais cheio que de costume.
Famílias aproveitaram o dia de folga para fazer um
passeio ao ar livre e, quem sabe, dar as boas-vindas
as novas gorilas. Infelizmente, as apresentações fi-

caram para depois, pois as fêmeas estão longe dos
olhos do público, em quarentena para adaptação à
nova morada .

Luís Vilela e Fernanda Schecheli, ambos de 26
anos, visitaram o local pela primeira vez e já sabiam
que veriam o gorila solitário. “Vamos voltar para
vê-lo com as namoradas. Quem sabe ele não fica
mais animado com a companhia delas?”, brincou
Fernanda. Geovane Bastos, de 29, disse que Idi
Amin está entre as atrações favoritas da família. O
aumento do número de visitantes desde a chega-

da das duas mais novas estrelas é confirmado pelo
presidente da Fundação Zoo-Botânica, Evandro Xa-
vier. Ainda não foi possível medir o crescimento,
mas a movimentação desde quinta-feira não deixa
mentir: não importa a idade, crianças e adultos
querem mesmo é ver as duas companheiras de Idi.
A vinda de Imbi e Kifta não tem fim apenas repro-
dutivo. A ideia é que Idi, sozinho há 27 anos, tenha
companhia. Esta semana, começa a entrega de ade-
sivos para carros. "A cidade vai acompanhar essa
novela nos próximos meses", brinca Xavier.

BH ligada na novela de amor de Idi

Visitantes vão ter que aguardar para ver o romance
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