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1.

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás

Introdução:No mês de julho, temporada de férias, aumenta o número de
turista, principalmente às margens do rio Araguaia, consequentemente o risco
de afogamentos e de degradação do meio ambiente. Enfatizando a prevenção,
o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás promove todos os anoso
Programa Educacional Bombeiro Mirim – Anjos do Araguaia. Objetivo:Tornar
as crianças agentes multiplicadores da doutrina do Corpo de Bombeiros Militar,
com intuito de conscientizar o turista nas questões ambientais e prevenção de
acidentes,

afogamento

auxiliandona

mudança

comportamental

e

no

desenvolvimento a uma cultura de respeito ao próximo e a pátria.
Metodologia: Em 2013 foram selecionadas pelas prefeituras150crianças de 8
a 12 anos das escolas municipais e estaduais referentes a quatro cidades
situadas às margens do Rio Araguaia(Aruanã- GO, Cocalinho – MT, BritâniaGO, Luiz Alves-GO). A Prática do Programa ocorreu de 08 de Julho de 2013 a
26 de Julho de 2013, totalizando 19 dias (60h/aula). Os instrutores eram
responsáveis por aplicar o conteúdo e quando necessário solicitavam o apoio
da coordenação ou de militares empregados na prevenção das praias para
ministrarem uma instrução prática ou teórica.Os Anjos do Araguaia atuam
percorrendo os acampamentos mais próximos, levando aos turistas e à
comunidade local orientações e informações sobre a preservação ambiental e
normas de segurança. A conscientização ambiental foi buscada através de
atividades como: coleta seletiva de lixo nas praias, plantação de mudas de oitis
e ipês em áreas necessitadas da cidade, recepção da Caminhada Ecológica,
visita ao stand de exposição de animais silvestres do Batalhão Ambiental da
Polícia Militar, dentre outras. As atividades e conteúdos desenvolvidos foram:
Educação Física, noções de salvamento e primeiros socorros, ordem unida,
teoria e prática de combate a incêndio, ética e cidadania, higiene pessoal,

educação ambiental, educação no trânsito, prevenção e combate ao uso de
drogas, palestras e atividades culturais. Foram abordados também temas
transversais como: Bullying, Perigos da internet e Redes Sociais, Exploração
Sexual, Violência no lar e nas escolas, Prevenção de Acidentes Domésticos.
Resultados: Formaram 150 crianças, sendo 30 em Cocalinho – MT, 30 em
Britânia-GO, 30 em Luiz Alves-GO e duas turmas de 30 em Aruanã.Os alunos
realizaram panfletagens em pontos de maiores fluxos de turistas (portos e
praias), levando mensagens de prevenção de acidentes no rio e afogamentos,
conforme orientações do Corpo de Bombeiros. Foram entregues em torno de
1500 panfletos e realizadas atividades preventivas e educativas diversas
atingindo um público alvo próximo a 15.000 pessoas, somando-se as quatro
cidades. Observou-se que quando as orientações partem de crianças,
principalmente as da região, há uma maior sensibilização dos adultos quanto
aos temas tratados e eles percebem que devem servir de exemplo. Nota-se
isso através de diálogos dos instrutores com os pais dos “Anjos do Araguaia” e
elogios feito pela população ribeirinha, além de observação das atitudes da
população após o contato com os “anjos do Araguaia”. As crianças relatam
com os respectivos instrutores o que ensinam aos seus pais, vizinhos,
colocando em prática o conhecimento adquirido. O projeto teve excelente
visibilidade pela população das cidades, pais dos alunos, turistas e
repercussão na mídia, além de proporcionar motivação, conhecimento e
interesse dos novos formadores de opinião que são as crianças. Conclusão:
programas como esse devem ser incentivados, pois as crianças “Anjos do
Araguaia”

além

de

adquirirem

conhecimento

sobre

temas

diversos

sensibilizama população auxiliando na conscientização e na prevenção de
acidentes como afogamento e na preservação ambiental, com enfoque ao Rio
Araguaia.
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