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“Cuidar da gente e dos outros é
conquistar felicidade e respeito.”
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ulinho e Luciana estavam jogando quando Serginho chegou com
a novidade:
— Gente! Vocês não sabem da maior! Amanhã, o Supertudo virá dar
autógrafos para as crianças do bairro! Já pensou?
— Amanhã? Vou ver se meu pai leva a gente lá — respondeu Julinho. —
Vamos falar com ele já!
O pai de Julinho era bombeiro e estava sempre atendendo a emergências.
Os três foram até a casa do Julinho, mas o pai dele já tinha ido trabalhar.
Na garagem, encontraram um papel. Tinha várias coisas escritas e
algumas figuras.
— Deve ser do seu pai — disse Luciana. — Vou guardar para devolver depois.
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Sobre a Fundação Educar DPaschoal
A Fundação Educar DPaschoal – investimento social do grupo DPaschoal – foi criada há 18 anos com o
objetivo de estimular pessoas a adotarem a educação para a cidadania como estratégia de transformação
social e econômica.
Em oito anos, por meio do projeto "Leia Comigo!", já editou 30 milhões de livros infantis distribuídos
gratuitamente a escolas públicas, organizações sociais e bibliotecas. Mais que isso, este projeto preocupase com um conteúdo que estimule o gosto pela leitura, reforce valores e incentive a atitude cidadã.
Com a "Academia Educar", promove o desenvolvimento de jovens do Ensino Médio, tendo a escola pública
como centro de cidadania na comunidade; e com o projeto "Trote da Cidadania", forma futuros líderes
socialmente responsáveis, que utilizam sua energia para a mobilização universitária.
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OS BOMBEIROS
O Corpo de Bombeiros é uma das organizações mais
importantes de uma comunidade. Os bombeiros combatem
incêndios na cidade e nas florestas, salvando pessoas e
preservando a natureza .
São os bombeiros que retiram as pessoas presas nas
ferragens, após um acidente. Eles ainda socorrem as
vítimas de desabamentos e enchentes, retiram crianças
que ficam trancadas em apartamentos e procuram
pessoas afogadas em lagos e rios. Nas praias do
litoral, atuam como guarda-vidas, resgatando
pessoas em apuros no mar.
Os bombeiros, às vezes, arriscam até a vida para
salvar os outros. Para isso, eles podem usar vários
tipos de veículos:
O Auto-Bomba é o principal
para combater incêndios.
O Auto-Tanque
transporta água..
O Auto-Escada serve para
fazer salvamentos em edifícios.
O Auto-Salvamento Especial
atua nos soterramentos,
acidentes com veículos e acidentes na água..
A Unidade de Resgate atende e transporta as
vítimas de acidentes.
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Os três decidiram, então, procurar o pai de Julinho no Quartel dos
Bombeiros. Quando chegaram lá, perguntaram a um soldado, que respondeu:
— Ele saiu nesse minutinho! Acabamos de receber um aviso de incêndio num
hotel no centro da cidade e ele foi para lá!
O centro era próximo dali, e as crianças decidiram seguir a fumaça preta
que subia para o céu. No caminho, Luciana achou outro papel, parecido com
o primeiro, e guardou-o também.
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CUIDADOS EM CASA
Grande parte dos acidentes acontece no banheiro.
Crianças pequenas não devem ficar sozinhas no
banheiro, pois há perigo de tombos e afogamento.
Elas também devem ficar longe de qualquer objeto
que possa ser engolido. Sacos plásticos e cordões
prendendo chupetas também podem causar falta
de ar. Nunca deixe móveis que possam servir como
“escada” para que elas subam nas janelas.
Cuidado com fios elétricos e tomadas.
A eletricidade também pode provocar incêndios,
além de choques perigosos.
Cozinha não é lugar de brincar! Os cabos das
panelas devem ficar sempre voltados para o lado de
dentro do fogão. Acendedores, objetos quebráveis ou
cortantes devem ficar sempre bem guardados.
Nunca coma ou beba nada escondido, nem plantas ou
frutos que você não conhece. Caso isso
aconteça, procure um adulto e peça para
ele chamar um médico.
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Assim que conseguiram ver o edifício, perceberam que havia um bombeiro
no topo de uma escada comprida. Era o pai de Julinho. Ele tinha acabado de
salvar um rapaz, resgatando-o pela janela do prédio. Havia fogo e fumaça.
A área estava cercada e acharam melhor voltar ao Quartel para esperá-lo.
— Olhe, Luciana! — disse Serginho. — Ali tem outro daqueles papéis que
você está guardando!
Luciana pegou o papel, que estava num canteiro, e juntou-o aos primeiros.
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CUIDADOS EM CASA
A troca do botijão de gás deve ser feita por adultos. Mas
você pode ajudar lembrando alguns detalhes:
• Nunca se deve comprar botijão amassado ou
enferrujado • Antes de trocar, devemos verificar se
todos os botões do fogão estão desligados
• Não se deve fumar na hora em que estiver fazendo a
troca
• Devem-se usar somente as mãos e nunca ferramentas
• Depois da troca, é preciso verificar se há
vazamentos, usando espuma de sabão: se aparecerem
bolhas, está vazando
• Em caso de vazamento, as primeiras coisas a fazer
são: fechar o registro de gás e abrir janelas e portas
para ventilar o ambiente. Se estiver escuro, NÃO
acenda a luz NEM risque fósforos, pois isso pode
provocar uma explosão.
Álcool, gasolina, produtos de limpeza, inseticidas,
cosméticos e fósforos devem ficar fora do alcance das
crianças pequenas. Beber, comer, ou colocar fogo nesses
produtos, podem causar a morte.
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Quando o pai de Julinho voltou ao Quartel, os meninos mal tiveram tempo
de cumprimentá-lo. Tinha acabado de chegar o aviso de que um tigre tinha
fugido da jaula, no circo! Lá foi ele de novo... Serginho ficou impressionado:
— Nos desenhos da TV a gente vê os bombeiros salvando gatinhos que
ficam presos nas árvores...
Julinho completou:
— ...E agora ele vai caçar um tigre! Que medo!
Luciana não participou da conversa porque estava ocupada em catar mais
um daqueles papéis no chão.
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EM CASO DE INCÊNDIO
Ao ver alguma coisa pegando fogo em casa, não tente se
esconder. Saia imediatamente, procure um adulto e peça
que ele chame os bombeiros.
Só adultos devem usar um extintor. Antes, devem ler
as instruções do rótulo, pois cada tipo de incêndio
tem um extintor apropriado. É bom lembrar que eles
só servem para pequenos focos de fogo. Se o incêndio
já estiver grande, o melhor é sair rapidamente do
local.
Não tente salvar objetos, nem retorne ao lugar
depois de ter saído. Sua vida é muito mais
importante que qualquer coisa . No caso de incêndios
em edifícios, nunca use o elevador e sim as escadas.
As pessoas devem descer com calma, em fila e sem
correrias.
Muitas pessoas morrem em incêndios por causa da
fumaça, que impede a pessoa de respirar (asfixia).
Se o ambiente se encher de fumaça, fique com o corpo
próximo ao chão e tente sair rastejando. Se não puder
sair, fique perto de uma janela aberta, grite e
aguarde socorro.
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Julinho, Luciana e Serginho resolveram ir para casa almoçar. Quando
voltaram ao Quartel, à tarde, o mesmo soldado recebeu-os, desculpando-se
com Julinho:
— Parece que tudo resolveu acontecer hoje! Houve um acidente na estrada,
com um ônibus, e seu pai foi ajudar as pessoas.
O menino começou a achar que nunca iria conseguir falar com o pai sobre o
Supertudo.
— Deste jeito vou acabar perdendo a oportunidade de conhecê-lo
pessoalmente!
— Quem perdeu esses papéis deixou-os cair por todo lugar! — exclamou
Luciana, pegando mais um, sem prestar atenção em Julinho. — Sorte que eu
estou encontrando. De quem serão?
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COMO CHAMAR OS BOMBEIROS
Telefone para 193. Diga onde é o incêndio, seu nome e o
número do telefone de onde está falando. Depois de
desligar, aguarde: o bombeiro vai ligar para você, para
confirmar a chamada. Nunca brinque de chamar os
bombeiros sem necessidade. Ao atender a um alarme falso,
eles podem estar deixando de salvar vidas num incêndio
verdadeiro.

À noite, quando o pai de Julinho chegou, o menino já estava dormindo,
cansado da correria daquele dia. Na manhã seguinte, os três só
conseguiram encontrá-lo no Quartel quando estava em cima da hora da
visita do Supertudo.
— Estou chegando de um acidente numa construção — ele explicou. — Mas
vamos depressa, que ainda dá tempo!
As crianças pularam de alegria. Luciana se lembrou de perguntar:
— Tio, estes papéis, por acaso, são seus?
— Que bom que você achou! Estou escrevendo um Curso de Bombeiro para
crianças! Quando fui ver, só tinha sobrado este no meu bolso — respondeu
o bombeiro, sorrindo.

RIOS, LAGOS E MARES
Rios, lagos e cachoeiras não são lugares apropriados
para nadar. Ao mergulhar, você pode se chocar com
uma pedra submersa. As pedras são escorregadias e
você pode cair.
A profundidade é muito variável: apenas um passo
pode ser a distância entre um local raso e um
profundo.
Não provoque brincadeiras dentro de barcos ou
pedalinhos. Ao passear ou pescar de barco,
crianças e adultos devem usar coletes
salva-vidas.
O mar é traiçoeiro. Não basta saber nadar para
se sair bem no meio das ondas. Obedeça aos avisos
colocados na praia pelos guarda-vidas.
Se você for pego pela correnteza, não se afobe, nem
tente nadar contra ela. Num rio, tente ir chegando
devagar perto da margem. No mar, tente não se cansar
e chame a atenção de outras pessoas, fazendo gestos
e gritando por socorro.
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FESTA JUNINA
Festas juninas são superdivertidas! Mas, infelizmente, o
trabalho dos bombeiros aumenta muito neste período.
Não solte balões. Eles provocam graves incêndios em
florestas e cidades.
Cuidado com os fogos! Não transforme alegria em
tristeza. Você já notou que, mesmo sem estas coisas,
ainda dá pra se divertir muito?

Na volta, todos perceberam que Julinho estava pensativo.
— O que você tem? — perguntou Serginho. — Não gostou do Supertudo?
— Pra falar a verdade, não o achei lá grande coisa! — respondeu o menino.
— Ele nem fez nada de mais! Não parece um super-herói...
Nisso, abraçou o pai, dizendo:
— Eu sou mesmo um bobo! Você, sim, é um super-herói, que conheço desde
que nasci, e não tinha me dado conta!
As outras crianças concordaram e gritaram:
— Viva o nosso herói bombeiro!

ANIMAIS VENENOSOS
Quem for picado por aranha, cobra ou escorpião, deve
procurar um médico imediatamente. É importante
capturar o animal, de preferência vivo, depois ligar
para o Instituto Butantã, em São Paulo, e pedir
instruções. O número é (11) 3726-7222.
LEMBRE-SE
Use sempre capacete ao andar de bicicleta,
patins, patinetes ou skates.
Numa situação de perigo, chame um adulto.
Incentive seus pais a fazerem um curso
de primeiros socorros.

14

15

Desenhe aqui o seu Super-herói

