e sua turma
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...bom, crianças, com
isso, vocês estão
preparadas para a
segunda parte da
nossa aula sobre
trânsito!

2008

como assim,
“segunda parte”,
professora?

hâ? o
que será

“colocar em
prática”?

vocês se
lembram,
quando pedi
para trazerem
suas bicicletas
e velocípedes?
agora é a
hora de vocês
colocarem
em prática
tudo o que
aprenderam
em sala!
sei que
vocês devem
estar cheios
de dúvidas,
mas não se
preocupem...
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...será uma ótima
surpresa!

nossa!

que
legal!

puxa...
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que
lindo!

o que
estamos
esperando,
pessoal?

divirtam-se,
crianças!
e
lembrem-se
do que
aprenderam
em sala!

vamos
lá!
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sinal
vermelho!

sinal verde!
pode passar!

epa!

cuidado,
martin...

aaaaaahhh...
essa
não!

toninho,
espere!
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ha!ha!ha!ha!ha!
ha!ha!ha!
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PlAm!!

CCaattaa--

u u u u u i ...

VuUsH!

ai, ai,
ai!

vocês
estão bem?

?

sai da
frente, sua

Lesma!
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toninho,
você está
na contra...

SH!

toma
cuidado,
cara!

opa!

bah!
vê se olha
por onde
anda!

hunf!

hã?

tá

maluco? eu tô
com pressa!
sai da frente!

não!
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eu tô legal,
sim... valeu...

você será multado!
você desrespeitou
todas as regras
que a professora
ensinou!
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ai,
ai...

você avançou o
sinal vermelho, fez
ultrapassagens perigosas
e ainda por cima
pedalou acima da
velocidade permitida!

mas isso é
um absurdo!

uóuóuóuóuó...

o ferimento foi
grave! vamos
levá-lo ao
hospital!
grave?
mas é
só um
joelho
ralado!

olha a
ambulância!

essas
tartarugas
é que
deviam ser
multadas por
atrapalharem
a minha
corrida!

eu não
tenho culpa
se todos
são lerdos!

acontece que
isto aqui não é
uma corrida!

hunf!

Magnito!
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e nela, as regras
de trânsito devem
ser respeitadas!

olha aqui,
magnito...

isto é
uma
via de
trânsito!

plim!

hã?

bump

eu... desculpa,
pessoal... eu
não sei o que
houve comigo...

a sua bicicleta
será apreendida!
hoje você só vai poder
andar de carona... ou
como pedestre!

eu
reconheço
os meus
erros...

tudo bem, toninho...
é só tomar cuidado
daqui pra frente...

tudo
bem...

desculpa
aí...

eu vou indo,
então! até
mais, pessoal!

tchau,
magnito!
bom, fico
feliz que
tenha
aprendido
a lição!
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cara, isso é
muito estranho...
tem

nem parecia
toninho...

o

parecia até
outra pessoa...

razão!

no outro dia, a caminho
do circuito bike...
meninas, acho que sei
de onde o toninho
puxou aquele jeitão de
imprudente...

ontem, o
carro do meu
pai foi pro
conserto...
e como o
toninho mora
perto de mim,
o pai
dele se
ofereceu
pra
me
trazer
pra
aula...

eu não conseguia
acreditar... o senhor
tonhão fica muito
diferente quando está
ao volante!

de
onde?

sério?

até parece
outro cara! o
pouquinho de
cabelo que ele
tem fica todo
em pé, assim...
e os olhos
ficam vermelhos
e esbugalhados!
parece até que
ele vai bater
em alguém!

eu também não acreditaria se
não visse com meus próprios
olhos... aquele jeito calmo dele
foi embora quando ele sentou
no banco do motorista! e o
pior é que o toninho ficou
igual a ele, com aquela mesma
cara estranha de ontem!

“não
acredito!”
“nem

eu!”
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eu fiquei morrendo de medo
de acontecer uma batida,
porque ele ia muito rápido...

eu

opa!

...mas quando desceu do
carro, o toninho estava
normal de novo! eu não
consegui entender...

fiquei muito
assustado!

meus
óculos!

lá vamos
nós de
novo...

Vuuuuuush!

ah, isso
não!
de jeito
nenhum!

seus
óculos...
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parado
aí,
toninho!
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CrÁs!

toninho! o
que você
fez?

aaai...
meu
joelho...

ui...

m
tói
ora! a
culpa
foi
deles!

não foi,
não!

você é que estava vindo
rápido e avançou o sinal!

é!

suas
lesmas!

tartarugas!

pare com isso,
toninho!
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essa
imprudência
acabou!

eu já
sei como
tirá-lo
desse
transe!

magnito,
você
não
entende...

minha
nossa!
o que
foi que
eu fiz?

PPllii
nn!!

eu não
sei o
que
houve
comigo...

sabe?
eu sei
o que
houve
com você,
toninho!

Apesar
de serem
cidadãos
educados e
trabalhadores,
quando ficam
atrás do
volante se
transformam
em pessoas
agressivas,
mal-educadas
e que acham
que as ruas
são uma pista
de corrida...
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sim!

gente...

magnito...

aconteceu
com você o
mesmo que
acontece
com
milhares de
motoristas
todos os
dias no
trânsito da
cidade...

além disso, eles xingam e gritam
uns com os outros por motivos
bobos, mesmo quando não há
acidentes... e foi exatamente isso o
que aconteceu com você, toninho!

...um menino
maleducado e
imprudente!

Contaminado pelo
poder da sua bicicleta
superpotente, você
se transformou no
“Senhor Pedais”...

nossa, magnito...
o que eu devo
fazer para
controlar o
“senhor pedais”?
e se ele
aparecer
de novo?
será que
nunca
mais vou
poder
pedalar?
e, infelizmente,
vou ter que
apreender a
sua bicicleta de
novo...

ah... tudo bem...
vocês têm razão...

ah, não liga
pra isso não...
é! nós
sabemos que
você é nosso
amigo!

...se

continuássemos
a discutir,
ficaríamos com
raiva uns dos
outros... não vale
a pena, né?

é claro
que vai! é
só você se
concentrar
quando
estiver
“dirigindo”,
para se
lembrar de
que é um
“motorista”
e não um
“piloto”!
Desculpa...
e obrigado
por não
terem me
respondido
com
grosseria,
mesmo
depois de
ter dito
aquelas
coisas
horríveis...

muito bem,
aninha!
falou e
disse! é a
sua atitude
que faz a
diferença!

além do mais...
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no outro dia...
pois é... hoje,
vim com o
sr. tonhão
de novo...

e aí?
como foi?

incrível! nem parecia o mesmo de
ontem! estava tranqüilo, respeitando
a sinalização e o limite de
velocidade... parou em todos os
sinais e até pediu desculpas para
um motorista de ônibus que gritou
com ele sem motivo!

sério?

puxa! que
ótimo
exemplo!

Há!
!
HáHá! Há!

é! parece que
o toninho teve
uma conversa
séria com o pai
dele ontem...

joãozinho!
pode
atravessar,
eu espero
você passar!

é... só que
acho que
desta vez
ele está
exagerando!

oi, amiguinha!
pode passar na
minha frente!

ei, martinha!
você quer
uma carona?

obrigada!
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fim

você
sabia?

Nas grandes
cidades, somente
30% dos
deslocamentos
são feitos a pé.
Isso contribui para
o agravamento
da obesidade da
população e para
a degradação do
meio ambiente.
Sempre que for
possível, dê
preferência a meios
de transporte
que não poluam
o meio ambiente, como a caminhada
ou a bicicleta. Lembre-se de usar os
equipamentos de proteção adequados e
de pedir a companhia de um adulto.
Dessa forma, você contribui para a
melhoria do trânsito da cidade, ajuda
a preservar o meio ambiente e ainda
mantém a forma com uma atividade
super agradável!

nada como
levar
uma vida
sustentável!
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Passatempo
qual destas é a
verdadeira sombra do
joãozinho?

b

d

“c”.

c

resp.:

a

NOVA FLORESTA

