
Como é fabricado: isqueiros BIC
®
  

DICAS DE SEGURANÇA 

Isqueiro não é brinquedo 

Ensine as crianças que fósforos e isqueiros, igual isqueiros com seguridad para niños patentada, são 
ferramentas para adultos, não brinquedos para crianças. Mantenha todos os fósforos e isqueiros bem 
longe do alcance das crianças. Ensine as crianças a não tocar em fósforos ou isqueiros e que, se 
encontrarem algum, devem contar imediatamente a um adulto. Imediatamente. 
Nunca dê fósforos ou isqueiros para uma criança brincar. Se a criança estiver entediada, especialmente 
quando fora de casa, dê-lhe um brinquedo para brincar ou papel e lápis de cor para desenhar. Não 
pense que porque você está tomando conta dela nada acontecerá. Não envie à criança a mensagem de 
que fósforos e isqueiros servem para brincar. Não deixe fósforos e isqueiros onde uma criança pode 
pegá-los nunca peça à uma criança para apagar um fósforo ou segurar o isqueiro  
 
 

Velas 

Seja cuidadoso ao acender velas, nunca as deixe acesas num cômodo onde não haja ninguém, nem 
nunca deixe uma criança sozinha num lugar em que há velas acesas. Velas de aniversário devem ser 
manuseadas com cuidado. Nunca deixe crianças pequenas acender as velas de um bolo. O fascínio de 
uma criança pequena com a chama da vela, mesmo que tenha sido avisada de que o fogo é perigoso, 
pode levar à tragédia. 
 
 

Segurança na cozinha 

Pratique segurança na cozinha. Perto de 25 % de todos os incêndios domésticos começam na cozinha. 
Cozinhe nos queimadores posteriores do fogão sempre que possível, e assegure-se de que os cabos 
das panelas apontam para a parte posterior do fogão. Nunca deixe comida cozinhando sem que você 
esteja presente, especialmente em fogo alto. Mantenha uma caixa aberta de fermento em pó limpo, ou 
um extintor de incêndio doméstico nas proximidades do fogão. Em apenas 30 segundos uma pequena 
chama pode se tornar um enorme incêndio.  




