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Introdução: O livro planeta transito é uma espetacular aventura
infantil, onde duas crianças vão parar num planeta, onde todas
as placas, normas e regras de transito, são seres vivos. Neste
mundo imaginário e fantástico elas vão aprender e descobrir o
quanto é importante para a civilização da terra a respeitar e ter
consciência quanto as leis de trânsito. Um clássico infanto
juvenil, que ate a vovó vai adorar ler para os netinhos.
O autor
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Na escolinha da diretora tia Maria, havia um professor
maluco, o nome dele era JL, quer dizer Josevino Liberal, vivia
inventando coisas estranhas, vassoura sem cabo, e escova de
dentes para desdentados. A menina Carol e o menino Juvenal,
eram dois alunos da escolinha da tia Maria e viviam a espiar as
maluquices do professor JL e em certo dia viram o professor
inventando uma máquina muito esquisita e foram perguntar ao
professor, o que era aquela coisa toda cheia de fios e lâmpadas.
O professor lhes respondeu:
- Minhas doces crianças, descobri que existe um planeta onde
ninguém jamais colocou os pés é o planeta trânsito!
- Transito? Perguntou Carol.
- Sim! Respondeu o professor JL, La neste planeta existe uma
cidade toda feita de placas de transito e elas conversam entre
si. E quero ir La com esta máquina que acabei de inventa!
- Só pode ser brincadeira! Disse Juvenal.
No que o professor lhe respondeu indignado:
- Pois existe e vou provar ao mundo que eu estou certo na
minha nova descoberta, agora deixe me ir buscar alguns
parafusos e não mexam na máquina, já volto!
Assim que o professor JL saiu, Juvenal e Carol, entraram na
maquina e começaram a mexer nos botões que eram muitos, e
de
tanto
mexer
e
apertar
de
repente
ZUUUUUUUUUUMMMMMMM, Saiu fumaça de todos os lados

a máquina começou a fazer um zumbido estranho e a fumaça
foi aumentando, fumaça azul, verde amarela, a pequena sala
de experiência do professor se envolveu toda de fumaça
parecendo um arco Iris de colorida. Nisto o professor entrou
correndo pois tinha escutado o barulhão, quando entrou na
sala gritou apavorado:
- Meu Deus dos cientistas, a maquina sumiu e levou com elas as
crianças, eles foram parar no planeta transito, pois ela estava
programada para ir para lá. E agora como vou fazer para ir
buscá-las?
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Em um lugar totalmente diferente desta terra Juvenal e
Carol foram parar e estavam a admirar assustados a enorme
cidade que estava a frente deles, Carol disse a Juvenal:
- Nossa! Que lugar estranho e como vamos fazer para voltar?
- Ora Carol, já que estamos aqui, vamos dar uma olhada, mais
tardar a gente acha um jeito de voltar.
Assim eles entraram na grande cidade e cada vez mais se
admiravam com tantas placas e o mais incrível é que elas
falavam, tinham vida própria, uma delas a dona preferência
veio falar com eles.
- Oi pessoal tudo bem? Vocês são La da terra?
- Sim! Respondeu Carol
- A gente veio de surpresa. Disse Juvenal

- Vocês me conhecem? Perguntou dona preferência.
- Claro a senhora é a responsável para que os motoristas de a
preferência para outros passarem, se todos a respeitasse
teriam muito menos acidentes. Disse Carol
- Assim que voltarmos a terra vamos falar da senhora para
todos os nossos amiguinhos. Disse Juvenal
- Muito obrigada! Disse dona preferência.
-Não há de que. Respondeu Juvenal.
Assim eles iam passeando e cumprimentando várias placas.
- Olá! Gritou dona Advertência
- Alo! Falou dona regulamentação
- Bem vindos! Disse dona Indicação
Logo eles estavam envolvidos com a história da cidade de
placas e conversavam alegremente.
Então apareceu o Dr. semáforo
- Olá pequenos, o que fazem por aqui?
- Nos somos alunos da escola da Tia Maria e mechemos numa
invenção do professor JL e bummm viemos parar aqui.
O Dr. semáforo olhando para as crianças sorriu e disse:
- Será que seus pais não vão estar preocupados com a ausência
de vocês? Mas já que estão aqui aproveitem para aprenderem
tudo sobre a nossa vida no transito.
- Que legal! Respondeu Juvenal
- Vamos ver o seu mundo Dr. semáforo! Disse Carol.

Assim, Juvenal, Carol e o Dr. Semáforo, foram conhecer a cidade
do transito.
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Enquanto isso na terra o professor JL estava construindo
desesperado outra máquina do tempo e dizia resmungando:
- Só falta mais uns parafusos, aqui, outro ali, apertar esse
fusível e acho que estará pronta, tenho que buscar logo estas
crianças, como fui me descuidar, criança, se deixar sozinha um
segundo já aprontam.
Nisso os pais de Juvenal e Carol, chegaram na escola buscar os
filhos e como não os encontraram em lugar nenhum foram ter
com o professor JL que era seu professor de ciências.
- Professor JL, queremos saber se o senhor não viu nossos
filhos? Perguntou o pai de Juvenal.
- A minha pequena Carol, também sumiu? Disse a mãe de Carol.
A diretora Tia Maria, que estava junto lhe disse seriamente:
- JL, você com suas invenções malucas não aprontou nenhuma
das suas? Épocas passadas, você me fez ficar invisível, deu o
que falar para mim voltar ao normal!
O professor JL estava mais amarelo que a cor amarela, respirou
fundo, e disse:
- Elas foram dar um passeio!
- Passeio! Exclamou em uníssono os pais das crianças.

- Explique melhor seu JL! Disse a diretora.
- Primeiro não se preocupem é tudo uma questão de tempo, já
fiz outra máquina e estou indo buscá-las. Disse o professor JL.
- Meu Deus do céu! Cadê as crianças. Disse o pai de Juvenal.
- Elas mexeram na minha maquina do tempo e foram parar no
planeta transito, mas eu já estou indo buscá-las!
- Vamos juntos, vamos juntos! Falaram os pais das crianças, e
antes que o professor pudesse falar alguma coisa entraram na
máquina e gritaram:
- Aperta logo os botão JL, Vamos lá!
O professor então se sentou junto com os pais das crianças e
ligou a máquina e nada de funcionar.
- Não quer funcionar, que será que esta errado? Disse o
professor.
Então a diretora Tia Maria, deu um tremendo chute na lataria
da máquina e logo começou a sair fumaça para todos os lados e
logo um zumbido enorme se fez ouvir, fumaças coloridas e tudo
se tornaram numa imensa nuvem, quando a fumaça abaixou a
diretora estava sozinha a maquina tinha sumido e disse:
- Bom!Acho que foram, sei La para onde. Este professor maluco
esta me tirando do sério.
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Enquanto isso no planeta transito, o Dr. semáforo estava
mostrando para as crianças, através de um enorme projetor
que mostrava o planeta terra e dizia:
- Olhem bem crianças, este é o planeta de vocês, cheios de
carros, muito destes veículos, sem equipamentos, desregulados,
acabam poluindo o ar, assim como pondo em risco a vida de
outros seres humanos, e pior muitos motoristas são
irresponsáveis no dirigir. Causando acidentes horríveis.
- É verdade. Disse Carol.
- Os pedestres também! Disse Juvenal
- Vou lhes ensinar algumas regras, quando voltarem a terra,
por favor, repassem para todos os seus amigos e pessoas que
puderem. Veja algumas regrinhas:
1 – Aguarde o pedestre concluir a travessia
2 – Usem o cinto de segurança
3 – Não falem ao celular
4 – Ciclista respeite a regra de transito, não ande na contramão
ou correndo nas calçadas, você pode se machucar ou machucar
alguém, de preferência use equipamentos necessários para sua
segurança como capacete, joelheiras.
5 - Redobrem a atenção próximo as escolas e reduza a
velocidade
6 – Crianças e adultos usem a faixa de pedestres
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