Edição 4

Chegou a hora
de completar a
manobra mais difícil
de todos os tempos.
BASEADOS NOS CONCEITOS DO CAPITALISMO CONSCIENTE, MOTIVADOS POR NOSSO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO “PENSANDO ALÉM. FAZENDO MAIS.” E ORIENTADOS PELOS
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU, QUEREMOS APRESENTAR
PRÁTICAS QUE ACREDITAMOS CONTRIBUIR PARA A PROSPERIDADE DA SOCIEDADE, ATRAVÉS
DA MUDANÇA DE COMPORTAMENTO DAS PESSOAS. CRIAMOS A TURMINHA SPECIAL DOG PARA
COMPARTILHAR ESSAS PRÁTICAS, A FIM DE CONSCIENTIZAR, INSPIRAR E EDUCAR AQUELAS
QUE, DE FATO, TÊM O PODER DE TRANSFORMAR – AS CRIANÇAS. QUE ESSE PROJETO POSSA
PROMOVER A APROXIMAÇÃO DE PAIS E FILHOS E SEJA UMA FERRAMENTA PARA REDUZIR AS
DESIGUALDADES e PRESERVAR O MEIO AMBIENTE, GARANTINDO A SUSTENTABILIDADE.
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Essa não! Travou de
novo.

Eu vou agora mesmo atualizar
o computador, tablet e
celular com este novo padrão
de internet!  

No outro dia pela manhã...

Algumas horas depois...

Começamos o jornal desta noite com a
notícia de que um novo padrão de internet
acaba de chegar na cidade.

Essa não! Estou atrasado
para a Escola.
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Léo, você precisa
tomar cuidado. Não
pode ficar sem dormir
por causa disso.

Já é a hora do intervalo,
Léo. O que aconteceu?

Eu passei a noite toda
esperando a minha
internet ser atualizada
para a última versão
que lançaram. Por isso,
acabei perdendo a hora.

É uma internet de
ultravelocidade. Agora eu
consigo jogar e mexer nas
redes sociais sem travar.
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Como assim?

Léo, você pode me
acompanhar até a sala
para conversarmos?

Claro, professora
Violeta.

Na saída da Escola...
E aí, Léo, como foi
a conversa com a
professora Violeta?

Nada de mais! Só uma
advertência por ter
me atrasado.

7

Algumas horas depois...

Eu preciso ir nessa,
galera. Depois conto
melhor. Tchau!

Espera, Léo! Nós
marcamos de brincar...

Enquanto isso...

Calma, pessoal. Nós
passamos na casa
dele mais tarde.
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Combinado,
turma!

Fechou!

Até mais tarde.
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No outro dia na Escola...

Isso! Finalmente consegui
completar a manobra
mais difícil de todos os
tempos! Agora sou o maior
pontuador do jogo.

Bom dia, crianças.
Atenção para a
chamada.

Vamos embora, pessoal.
O Léo não deve estar
em casa.

Binho, o Léo não veio
de novo. Você sabe o
que aconteceu?

Que barulho é esse?

Não sei. Vou
perguntar
para a Nina.

Ah, deve ser os meus seguidores
enviando mensagens sobre o meu
novo recorde! Preciso atualizar
isso nas minhas redes sociais para
todo mundo ver.
Nina, você tem
notícias do Léo?
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Não tenho.
O Tatá deve
saber!

Tatá, cadê
o Léo?

Sofia, Binho, Nina
e Tatá! Algum
problema?

Mas cadê o Léo? Ele
se atrasou de novo?
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O que vocês sugerem
para ajudarmos o Léo
a perceber o que está
acontecendo?

A gente não
sabe, professora
Violeta.

Acho que temos que
conversar com os pais
do Léo. Talvez eles
não saibam o que está
acontecendo.

Mesmo que a professora tenha
ligado na casa dele, nós também
precisamos fazer a nossa parte.
Vamos até a casa do Léo. Binho,
traga o Miúdo também.

Mas, no final da aula, a
professora Violeta disse
que ia entrar em contato
com os pais do Léo.
Talvez, eles já estejam
sabendo de tudo.

Algumas horas
depois da aula...

Turminha, precisamos fazer alguma coisa
em relação ao Léo. Ele tem faltado muito na
escola e quase não aparece para brincar.
Algo estranho está acontecendo!
Olha, pessoal, a porta da
casa está aberta!
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Olhem, o skate do Léo
está aqui. Ele não deve
ter ido muito longe.
Léo? Tem alguém em casa?

Turma, vamos subir
para saber o que está
acontecendo.

Esperem, é melhor o
Miúdo e a Bisteca irem
na frente!

Olhem só... O computador
está ligado, parece que tem
uma mensagem na tela!

Vamos direto
para o quarto
do Léo!

Parece que não
tem ninguém em
casa.

Pessoal, vamos pegar o
computador. Só existe uma
pessoa que poderá nos ajudar.

GAME OVER

A TURMINHA PERDEU UM
INTEGRANTE.
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Essa é a minha mãe, ela sabe
tudo sobre tecnologia e
vai nos ajudar a encontrar
o Léo.

16

Olá, crianças, sejam bem-vindas
ao meu QG. Com a ajuda destes
aparelhos, nós vamos encontrar o
Léo. Vocês trouxeram o computador?
Temos muito trabalho pela frente!
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TT_88? Isso me
lembra alguém...

Como assim? Você
encontrou o Léo?

Turminha, acho que
encontramos alguma
coisa aqui.

Crianças, enquanto isso
eu vou tentar descobrir a
localização deste perfil.

Galera, temos que ir até a
Escola antes que a aula da tarde
termine! Precisamos falar com
a professora Violeta. Venham
comigo que eu explico tudo no
meio do caminho.
Professora Violeta,
precisamos falar
com você! É urgente!

Ainda não, mas observem que
em todas estas postagens um
perfil chamado TT_88 sempre
interage e, quando entramos
neste perfil, percebemos que
ele é falso.

O Léo está
desaparecido

Crianças, a Escola já
está quase fechando.
O que aconteceu?
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Não encontramos
ninguém na casa dele

Descobrimos um perfil
que pode estar por trás
disso tudo
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O Léo estava estranho. Ele
passava muito tempo no
computador, não brincava
mais e vivia faltando na
Escola. Fomos até a casa
dele e descobrimos que ele
desapareceu. Seus pais não
estavam lá. Minha mãe nos
ajudou, e descobrimos um
perfil falso que sempre
acompanhava o Léo na
internet. Ele se chama TT_88.

Calma, crianças.
Expliquem um de
cada vez.

Eu sabia! 1988 foi o ano em que
Toni foi expulso da Escola por ter
trapaceado nos jogos escolares.
TT_88 significa Toni Trapaça 1988.
Ele deve ter sequestrado o Léo para
tentar se vingar da Escola.

Professora, acho que
sabemos quem está por trás
disso, mas precisamos olhar
os relatórios antigos da
escola, principalmente os
registros do ano de 1988.

Eu sabia que algo
estava errado! Como
posso ajudar vocês?

Pessoal, vamos agora mesmo
falar com a minha mãe para
saber se ela descobriu a
localização do perfil falso
do Toni Trapaça!

Para quem não se lembra, Toni
Trapaça foi um aluno QUE,
INFELIZMENTE, SOFREU BULLYING.
ELE NÃO ACEITOU a ajuda da
Escola e se tornou uma pessoa
muito má. Desde que foi expulso,
ele vem tentando se vingar.

Claro, crianças.
Vamos até a sala de
registros.

sala de registros

Olhem só, a minha mãe já
está nos esperando!
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Entrem no
carro! Descobri a
localização do perfil.
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Galera, eu deveria ter ouvido
vocês. O Toni Trapaça me
sequestrou porque queria se
vingar da Escola.

Não se preocupe Léo. O
importante é que aprendemos a
lição e você está bem.

Eu chamei a Polícia
para nos ajudar no
resgate.

Pessoal, eu adoro usar a internet, assim como vocês.
Mas eu aprendi que é muito importante não falar
com estranhos e saber equilibrar o tempo que
passamos online. Também é importante avisar nossos
pais quando alguma coisa parece estranha. Só assim
podemos usar a internet com segurança!

O jogo ainda não acabou
Turminha! Eu ainda
voltarei para me vingar!
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Tchau crianças. até a
próxima aula.

Galera, na hora do intervalo eu
ouvi alguns comentários sobre
uma mansão mal assombrada.
Se mudarmos um pouco a rota,
podemos passar lá antes de ir para o
esconderijo.
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Uma aventura com
um pouco de susto?
Topo na hora!

Pessoal, vocês têm
certeza que vamos passar
por essa rua?
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Dizem que de noite
acontecem barulhos
estranhos lá dentro.

Binho, seu medo é um caso a
ser estudado! Mas antes disso,
nós vamos até a mansão para
descobrir o que tem lá.

Acho que não
sobraram muitas
opções, né?
Partiu!

Isso não vai dar
certo...

Isso, Nina! E meu kit de
sobrevivência pode ajudar
a gente também.

Vamos logo, estou
curiosa para saber o
que tem lá dentro.

Turminha, chegou a hora da
aventura. A gente vai passar
pela rua, sim! E também
vamos entrar na mansão.
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Que barulho
foi esse?

Eu avisei que isso não
era uma boa ideia! Vamos
embora?

Negativo! Agora que
estamos aqui, vamos
juntos até o final.

Vamos lá, pessoal, um
passo de cada vez.

28

29

Que lugar esquisito!

O que aconteceu?

Acho que a gente caiu no
porão. O assoalho deve
estar muito velho, por
isso quebrou.

Onde estamos?

Estão todos bem?

Galera, temos que dar
um jeito de sair daqui.

Esperem! Vocês estão
vendo a quantidade de
coisas antigas que tem
aqui dentro? Nós podemos
explorar isso tudo!

Socorro!

Calma, galera eu tenho
lanterna no meu kit
sobrevivência!

ACHEI!
Estão todos bem?
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Pessoal, acho
que temos um
problema.

Pets? P
ets?
Acho que não
é apenas um
problema, são
vários!

Galera, melhor
darmos meia
volta.

Léo, você não tem algo
naquele seu kit de
sobrevivência que possa
nos tirar daqui?
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Pets?

Esperem! Acho que
não são fantasmas.
São pets!

Eu sabia que não
tinha assombração
nenhuma aqui!

Eu ainda estou
com medo.

Que lindos! Parece
que são muito
inteligentes.

Sofia, parece que eles são
bem inteligentes mesmo!
Acho que estão tentando
nos mostrar alguma
coisa.
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Parece que ele deixou
uma herança para ser
utilizada em benefício
dos animais de rua.

DIÁRIO

ISSES

DE UL

Turminha, acho que vamos
descobrir a verdadeira
história da mansão mal
assombrada.
Turma, encontramos
o testamento deixado
por Ulisses!
Neste diário está a história do
antigo morador da mansão.
Todos estes pets foram
resgatados da rua e recebiam
os cuidados de Ulisses.

Mas aonde que está
escondida essa
herança?

Acho que eles sabem!

Olhem só, parece
que tem um baú
escondido atrás
daquelas coisas.

Olhem, tem uma folha
solta no final do diário.
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Pessoal, como vamos
tirar este baú daqui? E,
principalmente, como nós
vamos sair daqui?

Pessoal, os pets
estão indo embora!

Fica tranquilo Binho, eles
devem conhecer outra
saída! Encontramos com
eles do lado de fora da
mansão.

Nada como o meu kit
de sobrevivência para
nos tirar daqui!

Binho, antes de subir,
amarre a corda em volta
do baú para puxarmos
juntos.

Pode deixar!

Turminha, temos muito
trabalho pela frente! A
aventura está só começando.

O mistério da mansão mal
assombrada acaba de ser
desvendado por 5 amigos. Os
barulhos de fantasma, na verdade,
eram dos pets que o antigo
morador deixou após falecer.

Os amigos também encontraram
um testamento com uma grande
herança para ser utilizada em
benefício dos animais abandonados.
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Uma grande feira de
adoção de pets será
realizada na cidade!
Com
da esco apoio do
só
o
pales la local, c rgãos púb
tra so
lico
rian
aband bre mau ças realiz s e
s trat
am
ono d
o
e anim
ais. s e

Ser adotado por uma família que
dê amor e carinho é o final mais
feliz que um pet poderia ter!
Respeite os animais, cuide deles
e só adote se puder dar uma vida
segura para eles.
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