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Prezado(a) Condômino(a), 

 

A lagoa pode proporcionar agradáveis momentos de lazer e trazer o alívio de se refrescar 
num dia de calor ou de descontração. Porém, alguns cuidados são importantes para que 
incidentes não ocorram. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o 
afogamento é umas das maiores causas de mortes consideradas como violentas no 
mundo, junto com os acidentes de trânsito, provocando a morte de milhares de pessoas 
por ano. 

As crianças são as principais vítimas de afogamento. De acordo com o Ministério da 
Saúde, a principal causa de mortes e sequelas na faixa etária de zero a 14 anos de 
idade, são os acidentes não intencionais, como afogamento e sufocamento. A 
curiosidade natural da idade, por não saberem nadar, e por se apavorarem mais 
facilmente que os adultos, são fatores que aumentam os riscos. Por isso, é 
imprescindível o cuidado constante dos responsáveis, que não devem deixar as crianças 
sozinhas em momento algum (Alguns segundos de distração podem ser fatais). 

Engana-se quem pensa que um grande volume de água é necessário para que haja o 
afogamento. Uma quantidade pequena de água pode ser a causa de afogamento, pois 
geralmente ele acontece muito rápido e de forma silenciosa. 

Entre jovens e adultos os afogamentos são causados principalmente por ingerirem 
bebidas alcoólicas antes de nadar, vítimas de trauma (bater a cabeça em algo maciço por 
ter saltado de alguma elevação para dentro d’água), acidentes por desconhecimento do 
local de mergulho, excesso de confiança e exaustão de nadadores. 

Com o nosso respeito, 

 

Conselho Náutico e Meio Ambiente 

 

Cuidados no uso da lagoa 

 

A Administração do Condomínio Rural Village de Juatuba tem recebido várias 
reclamações a respeito de abusos e formas inadequadas de utilização da lagoa. Por 
orientação do Grupamento de Bombeiro do Município de Juatuba, elaboramos esta 
cartilha reiterando o que já é  do conhecimento de todos, pois são orientações que 
constam em nosso ESTATUTO e REGULAMENTO INTERNO, além de constar também 
na placa fixada em frente à lagoa. 

Abaixo, complementamos as orientações com dicas importantes que devem ser 
observadas por todos: 
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Natação na Lagoa 

Prevenção  
 
Para evitar acidentes é preciso seguir as orientações que constam nas placas de avisos, 
além de não entrar em locais onde há alerta de perigo. Muito importante também é nunca 
deixar crianças sozinhas.  

Lembre-se: Todo ambiente aquático requer cuidado. As principais recomendações para 
garantir sua segurança é ter noção dos riscos e assumir uma postura preventiva. 

Seja prudente. Não superestime sua capacidade de nadar. Avalie as consequências de 
um possível incidente. 

Crianças exigem cuidado redobrado. Não as percam de vista. 

É imprescindível o uso do colete salva-vidas como sugere as recomendações das placas 
às margens da lagoa. O uso dele, certamente, fará a diferença entre vida e morte. 

Mesmo que saiba nadar, não despreze o uso do colete salva-vidas. 

Verifique se o colete a ser usado tem capacidade compatível com o seu peso. 

 

Dicas e cuidados 

- Não entre na lagoa após ingerir bebidas alcoólicas , 

- Não imergir em água após lanches e refeições, 

- Não se afaste da margem, 

- Não salte de locais elevados para dentro da água, 

- Não tente salvar pessoas em afogamento sem estar devidamente habilitado, 

- Prefira lançar objetos flutuantes (bolas, boias, isopores, madeiras, pranchas e outros) ou 

então corda para salvar pessoas ao invés da ação corpo a corpo, 

- Não deixar crianças sozinhas, sem a presença de um adulto responsável, 

- Olhar a sinalização do local, pois a mesma indicará se o local é próprio para banho ou 

não, 

- Evite brincadeiras de mau gosto como os conhecidos "caldos”, 

- Instruir a criança do perigo existente em entrar em águas ou ficar só, 

- Evitar brincadeiras fingindo que está se afogando, havendo um afogamento verdadeiro 

as pessoas podem não dar importância pensado em se tratar de outra brincadeira de 

mau gosto, 

- Os coletes devem atender a NORMAM 05. 
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Responsabilidade 

 

A responsabilidade pela aquisição do colete salva-vidas é dos Condôminos, Inquilinos e 

Convidados. 

Como previsto no REGULAMENTO INTERNO, fica expressamente excluída qualquer 
responsabilidade do CONDOMÍNIO por eventuais acidentes que vierem a ocorrer. 

 

PESCA 
 

É expressamente proibida à pesca por EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO, 
EMPREGADOS DE CONDÔMINOS, EMPREITEIROS E PRESTADORES DE 
SERVIÇOS. 

Os convidados poderão usufruir das áreas de lazer, desde que acompanhados por 
CONDÔMINO ou DEPENDENTE. 

Procure praticar a pesca esportiva. O prazer da pescaria está no ato de pegar o peixe, e 
não em matá-lo.  

Soltar o peixe dá tanto prazer quanto pegá-lo. 

  

Disposições finais 

O respeito às regras é fundamental para valorizar o nosso condomínio e criar um 

ambiente favorável à boa convivência. 

 

Agradecemos sua atenção e nos colocamos a sua inteira disposição para 

esclarecimentos das regras e responsabilidades previstas no ESTATUTO e 

REGULAMENTO INTERNO. 

 

Atenciosamente, 

 

Conselho Náutico 

 


