i
24042013

Periodicidade: Diária

Temática:

Sociedade

Classe:

Informação Geral

Dimensão:

115

Âmbito:

Nacional

Imagem:

N/Cor

Tiragem:

80000

Página (s):

6

Zippy retira
das lojas
gomas por
parecerem
remédios
Decisão foi tomada

depois de dezenas
de queixas de pais

As lojas Zippy de roupa e aces

sórios para criança decidiram

suspender a venda de embala
gens de gomas depois de deze
nas de pais se terem queixado

da sua semelhança com frascos
de medicamentos Segundo um
comunicado oficial da empresa

divulgado pela Lusa os doces
da empresa Dreampills foram

retirados das lojas depois de
terem chegado dezenas de pro
testos de pais preocupados com
a segurança das crianças
As gomas da empresa Dream
pills vendidas em embalagens
muito semelhantes a frascos de

comprimidos ou cápsulas esta
vam à venda nas lojas em Por
tugal desde Dezembro A empre
sa adianta ter tido no início uma

avaliação positiva do produto

razão pela qual só agora com o
aumento do número de queixas
relativamente à ligação deste
produto com o universo dos

medicamentos
lo das prateleirasdecidiu
das lojas
retirá

À página da Zippy no Facebook

chegaram mensagens de mães
que acusavam a empresa de ven

der gomas disfarçadas de com

primidos ou de num só minu

to deitarem por terra anos de

sensibilização com campanhas
e todos os ensinamentos que se
tentaram passar às crianças
Questionada pela Lusa sobre
o efeito deste tipo de produtos
junto de crianças a coordena
dora do Centro de Informação
Antivenenos CIAV do INEM

afirmou à Lusa que estes podem

contribuir para um aumento
das intoxicações medicamento
sas entre os mais novos

Ter

doces em embalagens a imitar
medicamentos é a antítese do

que se pretende Vai contra tudo
o que deve ser feito no sentido
de evitar intoxicações decla
rou Fátima Rato lembrando ain

da que mais de 65 das intoxi
cações registadas em crianças
em Portugal se regista na faixa
etária entre 1 e 4 anos pois não
têm noção do risco e são extre
mamente curiosas
Sílvia Caneco

