Entrevista Irmã Veroni Medeiros – Festa
Junina
Estamos no mês de comemorações da Festa
Junina. As festas são comumente feitas em
ambientes de escolas e Igrejas e quem mais se
diverte e aproveita são as crianças. Mas, existem
algumas precauções necessárias para que essas
comemorações não acabem ferindo ninguém.
Balões, fogos de artifícios, bebidas alcoolicas e
fogueiras, por exemplo, devem ser evitados,
principalmente para a segurança das crianças
presentes.
Para entender melhor sobre os cuidados e
precauções durante as festas, e garantir uma
diversão segura para todos, a Pastoral da
Criança trouxe a Irmã Veroni para dar dicas de
segurança e atitudes a serem tomadas.
Tema: Os cuidados que devemos ter com as
crianças durante a festa junina
Entrevistado(a) Irmã Veroni Medeiros

Irmã Veroni, inicialmente conte para gente qual é a
importância da festa junina?
A festa junina normalmente acontece no mês de junho e é muito importante, é
uma festa muito aguardada por todos e se espalha pelos quatro cantos do Brasil,
as brincadeiras as músicas, as danças e as comidas típicas, fazem sucesso e
arrastam Multidões, que em alguns estados se prolonga até os meses de julho ou
agosto. A festa junina também tem a finalidade de reunir congregar e animar as
famílias e as comunidades para brincar, dançar, acender fogueiras, contar história
para as crianças e se divertir muito.

Como prevenir acidentes durante essa festa Irmã Veroni?
Para prevenir os acidentes durante a festa junina, é preciso tomar alguns
cuidados principalmente com as crianças pequenas, elas devem brincar perto
dos adultos para terem maior proteção, evitar construir fogueiras grandes, as
chamas podem atingir a rede elétrica, e causar muitos danos às pessoas que
estão se divertindo. Devemos evitar soltar balão, convém lembrar que de acordo
com a lei de crimes ambientais, soltar balões é crime.

Em caso de acidente Irmã Veroni o que devemos fazer?
Em caso de acidentes, especialmente queimaduras, os pais não devem utilizar
medicamentos caseiros, o certo é procurar imediatamente o pronto-socorro, ou
uma unidade de saúde mais próxima.

E o que não devemos fazer Irmã Veroni?
Quando acontece uma queimadura, não devemos passar pasta de dente, colocar
gelo, ou colocar folhas de bananeira. Se acontecer uma ingestão de produtos
tóxicos, evitar dar água morna para criança beber, se acontecer uma picada de
aranha, evitar todo tipo de atendimento caseiro, e levar a criança, imediatamente,
ao médico ou unidade de saúde mais próxima.

Irmã Veroni, como as pessoas podem se divertir de modo
saudável e seguro especialmente as famílias que têm
crianças?
Para se divertir de modo saudável e seguro, é preciso envolver as crianças nas
muitas diversões da festa junina, sempre com muito cuidado e atenção, a dica
envolver as crianças nas brincadeiras, nas danças, nos jogos, aqueles jogos de
argola, boca de palhaço, corrida do saco, pescarias, e outras tantas brincadeiras
que acontecem na festa junina. Não vamos esquecer, que o uso de bebida
alcoólica muitas vezes traz danos irreparáveis à saúde.

A festa junina é comemorada de diferentes formas em todo
o Brasil, não é mesmo Irmã Veroni?
Sim, o Brasil é imenso, e tem uma diversidade cultural muito grande. Por
exemplo, no Sul a festa junina, tem uma característica um pouco diferente, ela
dura apenas um dia, é uma festa bonita de muitas cores, muita música, e
normalmente a festa acontece no ambiente de escolas, igrejas, e também na
comunidade. Já nas regiões Norte, Nordeste, centro-oeste e Sudeste a festa
junina assume uma outra característica é uma festa de muita animação, toda
cidade fica enfeitada com danças, alegrias, imaginação e criatividade. Falamos do
bumba-meu-boi, das coreografias de danças do frevo, do Samba, e de muitas
outras.

Irmã Veroni, de que forma durante a celebração da vida
Pastoral nós da Criança podemos incluir este tema e
Celebrar juntos a festa junina?
No dia da celebração da vida, podemos preparar o ambiente com fitas coloridas,
bandeirinhas, e comidas típicas da região, organizar muitas brincadeiras, que
familiares e crianças podem dançar Juntos.

Entrevistado(a) Irmã Veneranda Alencar
coordenadora Nacional da Pastoral da
Criança

Irmã Veneranda, estamos em clima
de festa junina, Qual é a sua
mensagem para os nossos
ouvintes?
A festa junina é uma excelente a ocasião para
vivermos os momentos de alegria e de muita
diversão, e quem não gosta disso não é? As
comunidades com a Pastoral da Criança,
também celebram essa festa, cada uma de
acordo com a sua realidade região, trazendo momentos de confraternização, mas
é preciso ficarmos atentos para prevenir acidentes principalmente com as
crianças. Brincar sim, mas com muito cuidado porque certos acidentes podem
deixar marcas e cicatrizes para sempre.
Boa festa junina para todos.

Entrevistado(a) Lúcia Garcia
Coordenadora diocesana da Pastoral da Criança de Presidente Prudente
Estado de São Paulo

Lúcia que orientações Vocês passam para as famílias,
sobre a importância da festa junina, e a prevenção de
acidentes com as crianças durante essa festa?

A gente orienta a família ficar atenta né. Faz uma roda de conversa, mostramos
para elas os perigos, quando a gente consegue que vá um bombeiro nesse dia
fala-se um pouco do acidente, mostra para as mães o que pode acontecer, e as
crianças acabam conhecendo também os bombeiros de perto né, eles brincam
com as crianças mostrando qual os risco a fogueira e os fogos e artifícios.
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