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#DiCa_1 – Cuidado com medidas de higienização!

Olha essa placa de corona 
vírus! Socorrilda, como 
eu  posso me proteger?

Calma pipa! Limpar as mãos 
corretamente precisa ser um 

hábito! Lave-as com frequência 
antes e depois destas 
e outras atividades:

Minha vó sempre dizia no ar:
prevenir é bem melhor

do que remediar!

~
,´

trabalhar,
plantar uma semente,

fazer carinho em animais,
arrumar o cabelo,

andar de mãos dadas,
brincar com as crianças,
comer, mexer em dinheiro,

digitar, cozinhar...



#DiCa_2 – evite perrengue combatendo a dengue!

Amiga Pipa, há muitas
ações que podem ser feitas para 

ajudar no combate à dengue. 
Espia só esta placa!

Socorrilda, como eu e meus amigos 
podemos ajudar no combate

à dengue?

Melhor combater a
dengue, do que 

acabar dengoso!

tampar lixeiras;
tampar tonéis e caixas d’água;

manter as calhas sempre limpas;
limpar ralos e colocar telas;

deixar garrafas com a boca para baixo;
pratos de vasos de plantas com areia;
manter lonas de piscinas esticadas...



#DiCa_03 – Fique longe de cachorros que mordem!

Aaai! Um cachorro 
mordeu minha rabiola!

O que eu faço Socorrilda?

Calma pipa! 
Vamos lavar bem com água e 

sabão! Depois vamos no Posto de 
Saúde prevenir da raiva.

Bem no dia que
botei a minha

rabiola de festa!



#DiCa_4 – CUIDADO COM choques elétricos

Me ajuda Socorrilda!
Estou levando 

um choque!

Ufa, que susto! Obrigado.
Se ao menos eu 

estivesse de chinelo...

Calma pipa! 
Vou desligar a 

chave geral
aqui!



#DiCa_5 – remédio errado nos deixa prejudicado!

Socorrilda,
quanto remédio!
Posso comer este

que parece uma bala?

Calma pipa! Remédio só ajuda 
quando estamos doente, mas 
tomar errado pode causar 

intoxicação!

Parece mau!
Remédio errado

Nos leva ao 
hospital!



#DiCa_6 – Nunca deixe o Sol te derrubar!

Socorro Socorrilda!
Meu amigo caiu desidratado 

neste Sol de rachar!

Calma pipa! 
Vamos fazer ele beber água 

bem devagarinho!

Por isto sempre encho 
minha garrafinha 

nas nuvens!



#DiCa_7 – Evite andar sozinho por aí!

Me perdi na trilha !
Me ajuda Socorrilda!

O que eu faço?

Calma pipa! 
Suba no ponto mais alto e 

encontre um caminho!

Eu devia 
ter carregado
meu celular...



#DiCa_8 – cuidando do joelho ralado!

Ralei o joelho da rabiola 
no asfalto Socorrilda!

Tá doendo, o que eu faço?

Calma pipa! 
Vamos primeiro limpar
com água e sabão para

evitar infecção!

Obrigado! Tenho que ter
mais cuidado com estas 

manobras radicais!



#DiCa_9 – vacina é importante, vacine-se o quanto antes

Agora que tomei minha vacina
contra Covid, não preciso

mais me vacinar, Socorrilda?

Calma pipa! Manter a carteira de 
vacinação em dia é essencial, pois 
evita doenças como poliomielite, 
sarampo, Covid e muitas outras!

Quem vacina
Não vacila!



#DiCa_10 – como se proteger do frio!

Nossa, Socorrilda!
Ficou muito frio aqui!

O que eu faço?

Calma pipa! 
Vá colocar um agasalho e 

tomar algo quente!

Essa Socorrilda 
É papo quente!



#DiCa_11 – Acidentando-se no surf!

Cortei minha rabiola 
na quilha da prancha!

O que eu faço Socorrilda?

Calma pipa! 
Vamos sair da água

e enrolar com um 
pano limpo!

Espero que cure logo
para eu voltar a 

pegar altas ondas!



#DiCa_12 – Se você está na ilha, ela nao está deserta!

Vim parar numa ilha deserta!
Por onde começo Socorrilda?

Calma pipa! 
Tente fazer um sinal

para alguém!

Vou fazer uma bandeira 
com folha de bananeira!

~



#DiCa_13 – cuidado com a mae-d’água!

AHHHH! 
Socorrilda, uma água-viva 

encostou na minha rabiola!
Tá ardendo muito!

Calma pipa! 
Vamos derramar um

pouco de vinagre
na parte ardida!

Acho bom trazer um potinho
de vinagre  quando eu 
voltar nesta praia!

~



#DiCa_14 – CUIDADO COM COISAS VENENOSAS!

Socorro Socorrilda!
Tomei chuva ácida!

Acho que é venenosa!

. Eu devia ter visto 
as informações 

da nuvem!
Calma pipa! 

Vamos sair de perto do veneno!
Deita de lado e vamos aguardar.

Já chamei o 192.



#DiCa_15 – Cuidado: Um Tsunami nao é para surfar!

Olha isso Socorrilda!
Acho que está vindo um 

tsunami! O que faremos?

Calma pipa! 
Vamos sair da orla e

procurar abrigo em um 
lugar bem alto!

Só a pipa do Gabriel Medina,
para encarar uma

onda destas! Fuuui!

~



#DiCa_16 – Evite ir para Marte sozinho!

Socorrilda, me ajuda!
Peguei um vento solar 
e vim parar em Marte!

Calma pipa! 
Procure o Robô Curiosity da 
Nasa e mande uma mensagem 

para a Terra!

Pelo menos o robozinho 
aqui não se incomoda 

com a vizinhança!



#DiCa_17 – nao fique avoado em um furacao!

Nossa Senhora dos 
Bons ventos! É um furacão! 
O que eu faço Socorrilda?

Calma pipa! 
Vá para um lugar 

Coberto e fique longe 
das vidraças!

Eu vou é voar para 
debaixo da minha cama!

Hashtag partiuuu!

~ ~



#DiCa_18 – Tenha muito cuidado com os raios!

Caraca mulek!
Olha quanto raio!

O que eu faço Socorrilda?

Calma pipa! 
Vamos sair todos da rua

e procurar algum
lugar coberto!

Foi a rabiola do meu 
Tatatataravô que 

descobriu a Eletricidade!



#DiCa_19 – Cuide bem da sua voz!

Socorrilda, fiquei rouco 
de tanto gritar gol! 

O que eu faço?

Calma pipa! 
Agora você deve 

evitar falar e beber 
bastante água!

Ainda bem que eu 
trouxe a minha

buzina!



#DiCa_20 – Evite ficar perdido no mundo da lua!

Socorrilda, fiquei brincando 
até tarde e vim parar 

aqui na Lua! O que eu faço?

Calma pipa! Volte e no
caminho Procure a Estação Espacial 
Internacional ISS. De lá, mande uma

mensagem para sua mãe!

Espero que eles 
deixem eu fazer uma 
ligação a cobrar!



#DiCa_21 – Cuidado com os ataques de espirro!

Socorrilda me ajuda!
Não consigo parar 

de espirrar!

Calma pipa! 
Vá lavar seu nariz!
Até lá, siga usando

o lenço!

Se eu fosse uma abelha
nunca conseguiria 

colher pólen!



#DiCa_22 – Cuidado com as batidas de porta!

AHHHH! A porta bateu na 
minha rabiola e ficou um roxo!

O que eu faço Socorrilda?

Calma pipa! 
Sossega a rabiola 
e vamos colocar

um gelo!

Não vou torcer para ninguém,
pois agora estou um 
verdadeiro pé-frio!



#DiCa_23 – você pode ajudar sem tocar na pessoa!

Uma motopipa se acidentou
no poste! O que eu faço

Socorrilda?

Calma pipa! 
Não mexa no acidentado

e ligue agora para o
SAMU no 192.

Ainda bem que para este 
número posso ligar 
mesmo sem crédito!



#DiCa_24 – Proteja-se DE Queimaduras!

Minha rabiola queimou!
Socorrilda, tá ardendo!

o que eu faço?

. Ufa, melhorou! 
agora vou procurar

um médico.

Calma pipa! 
O negócio é molhar

com bastante
água!



#DiCa_25 – Proteja-se das queimaduras do Sol!

Acho que torrei no Sol
da praia! Socorrilda, 

o que eu faço?

Calma pipa! 
Coloque óculos, boné 
e vá passar bastante 

hidratante!

No vermelhão que eu 
fiquei, melhor levar 

este pote família!



#DiCa_26 – Tenha cuidado com seu nariz sangrando!

Socorrilda, acordei com 
o nariz sangrando!

O que eu faço?

Calma pipa! 
Fique sentado e pressione

o nariz com um lenço, até o 
sangramento parar!

Isso é que eu chamo 
de um sonho violento!



#DiCa_27 – atencao: evite ter concussao!

Bati de cara na árvore!
Deu um galo na vareta! 
E agora, Socorrilda?

Calma pipa! 
É só colocar gelo e 
procurar o serviço

de saúde!

Ainda bem que o galo
Canta, pois tenho que 

ficar acordado!

~~



#DiCa_28 – fique de olho no seu olho!

Entrou um cisco no 
meu olho, Socorrilda! 

O que eu faço?

Calma pipa!
Pisque bastante
e lave com água 

abundante! 

Ó-Lhó-Lhó, será 
que aprendeu 
com o Faraó?



#DiCa_29 – Tenha uma equipe cheia de saúde!

Socorrilda uma cobra 
venenosa me picou! 
Estou apavorado!

Calma pipa! No caso de picadas
de animais venenosos e peçonhentos, 
como cobras, aranhas e escorpiões, 
Lave o local com água e sabão e vá

logo ao serviço de urgência!

Em trilhas 
selvagens, é

bom ter médicos
na equipe!



#DiCa_30 – Cuide bem da sua roupa de astronauta!

Socorrilda, minha roupa de 
pipastronauta rasgou!

O que eu faço?

Calma pipa! Faça um
remendo provisório com uma fita

Tape e depois não esqueça de 
consertar e deixá-la bem

limpinha novamente!

Enrolei Bem! Mais um 
pouco eu viraria uma

Pipastronauta-múmia!



#DiCa_31 – Preste atencao no nível dos rios!

Socorrilda, olha isso!
O rio está enchendo muito 

rápido! O que fazer?

Calma pipa! 
Vamos sair de perto das 
margens e procurar um 

lugar bem alto!

Se o rio
está tenso,

eu penso
Se rio!

~



#DiCa_32 – Cuidado para nÃo pisarem no seu pé!

É chato quando encrava a 
unha no dedão da rabiola!

Socorrilda, me ajuda?

Calma pipa! 
Vamos deixar a unha na água 
morna!  Depois colocaremos 

um algodão no cantinho.

Pelo menos o algodão 
eu pego com a nuvem!



#DiCa_33 – Cuide para manter a cultura da paz!

Que horror! A Piponilda foi 
atingida por uma gala-perdida!

Socorro Socorrilda!

Calma pipa!  
Não mexa na vítima e 
ligue imediatamente 

para 192!

É muito triste quando 
não podemos voar 

por aí em segurança...



#DiCa_34 – Guarde a lanterna em um lugar fácil!

Socorrilda, parece que 
faltou luz na cidade! 
O que eu devo fazer?

Calma pipa!
Considere a rede energizada 

e ligue para a AgÊncia de 
Eletricidade do município!

Só não gosta 
da lanterna, quem está 

Em último lugar!



#DiCa_35 – Cuidado para nao ficar desmaiando por aí!

Meu amigo Pipolino
Desmaiou! Socorrilda,

socorro!

Calma pipa! 
Deite-o no chão com barriga para 
Cima. Coloque as pernas dele mais 

altas que a cabeça e vamos 
aguardar ele acordar.

Acho que ela não 
entendeu que a gente 

só tem rabiola!

~



#DiCa_36 – tenha sempre a natureza como sua amiga!

Começou um incêndio 
na floresta! Como eu posso

ajudar, Socorrilda?

Calma pipa! 
Afaste-se daí e ligue
para os Bombeiros

no 193!

Se ao menos eu 
soubesse fazer

a dança da chuva!



#DiCa_37 – cuidado com bebidas e comidas quentes!

AAAIIII! Queimei a língua 
numa nuvem de água quente! 

E agora Socorrilda?

Calma pipa! 
Molhe a língua e fique

fazendo bochechos
com água!

Odeio nuvens sem paciência.
Elas ficam muito

esquentadinhas...



#DiCa_38 – fique atento aos sinais de deslizamento!

Que estranho, Socorrilda!
Parece que o morro arrotou.

Calma pipa! 
É um dos sinais de deslizamento. 
Melhor se afastar e ligar para a 

defesa Civil no 199! 

Eu só corro,
pois no morro,

não morro!



#DiCa_39 – Afaste-se rapidamente de incêndios!

Está pegando fogo e eu estou 
aqui no meio da fumaça.

O que eu faço, Socorrilda?

Calma pipa! 
Saia rápido daí. Voe 

agachada e coloque um pano
molhado no rosto! 

Se eu tivesse 
Quatro rabiolas,

eu iria engatinhando!



#DiCa_40 – Cuidado se no caminho encontrar algum espinho!

UI! Fincou um espinho na minha 
rabiola. E agora 

Socorrilda?

Calma pipa! 
Não aperte o local
e vamos tirar com

uma pinça! 

Só gosto de espinhos
quando acompanham

uma rosa!



#DiCa_41 – CUIDANDO DE OSSOS QUEBRADOS!

Quebrei minha vareta 
caindo! O que eu faço 

Socorrilda?

. Ainda bem que já 
chamaram um adulto!

Calma pipa! 
Não mexe no lugar machucado!

Vamos imobilizar
na forma que estiver!



#DiCa_42 – Haja com prudência em afogamentos!

Socorrilda me ajuda!
A Pipita tá se afogando

no riacho!

Não sei por que a Pipita
não usa sua cara-de-pau 

para flutuar!

Calma pipa! 
Você não pode se arriscar! 

Jogue para ela algo 
flutuante!



#DiCa_43 – tenha cuidado com objetos cortantes!

Aiiii! Cortei minha rabiola 
preparando o pão. 

Socorrilda, cadê você?

Por isso que receber
café na cama é
muito melhor!

Calma pipa! 
Lave com água e sabão e 

depois comprima
com um pano!



#DiCa_44 – CUIDAdo com os engasgamentos!

A Piponilda se
engasgou com uma

bala! O que eu 
faço Socorrilda?

Uau! Funcionou! 
Mais difícil que falar 

Heimlich* foi fazer 
aparecer braços na gente!

Calma pipa! 
Tente a manobra de Heimlich!

Abrace seu amigo pelas costas e 
faça uma compressão para dentro e 

para cima ao mesmo tempo

*Heimlich: Lê-se “Ráimilichi”

Alguns sintomas
desse problema são: 
Tosse, dificuldade

para respirar, pele
azulada, unhas roxas

e rouquidão



#DiCa_do_ciclo_infinito: – fique sempre alerta!

E agora que o livro 
está acabando Socorrilda, 

como lembrarei de tudo?

Calma pipa! 
Para não esquecer,

ensine aos outros o que
você aprendeu!



Idealizadores deste livro
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Estrelas deste livro:
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Cruzinha Socorrilda
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Orientações para todo mundo, do mundo todo!

Algumas das ideias presentes neste livro fazem parte das orientações do 

Marco de Sendai, um acordo assinado no Japão, supervisionado pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), com orientações para o período de 2015 a 

2030. O Marco de Sendai visa reduzir o risco de desastres e aumentar a 
educação e a sensibilização da sociedade sobre o risco de desastres. 

Também seguimos as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

do MINISTÉRIO DA SAÚDE,  bem como os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) propostos pela ONU.

~
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