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Sabendo que Belinha é uma 
abelha muito curiosa, não é 
de se espantar que ela tenha 
resolvido fazer um tour pela 
Concessionária Daytona Honda 
em Poços de Caldas.
Por conta da avenida toda flo-
rida ela praticamente demorou 
uma manhã inteira para chegar 
lá. Pousava de árvore em ár-
vore, aproveitando o aroma e 
o néctar das flores, afinal ela 
é uma abelha!

BELINHA, 
A MASCOTE 
DA CULTURA 
VISITA A DAYTONA
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Deu uma paradinha, e ficou 
observando a loja de longe. 
Porém, sua curiosidade aumen-
tava pelo brilho e cores in-
críveis das motos.
Encantada com tudo que via, 
escolhia um modelo aqui, ou-
tro ali e a imaginação da 
Mascote da Cultura estava a 
mil por hora.
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O vendedor Mauro se aproximou e perguntou se 
ela estava gostando do que via. E ela inteli-
gentemente responde:  “Fiquei sabendo que os 
novos lançamentos, tornaram as motos ainda mais 
lindas. Realmente estão maravilhosas, tecnoló-
gicas e econômicas. Mas é sempre bom lembrar: 
use capacete, pilote com segurança e se for pe-
gar a estrada coloque roupas especiais.”



Seus pensamentos multiplicavam-se. Cansada e 
eufórica ao mesmo tempo, tranquilamente ela 
pousou sobre o tanque de uma Africa Twin e 
acabou adormecendo.
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E sonhando ela se viu na pista mais famosa do 
mundo das competições, no LÂNIMA Autódromo, 
localizado na Flórida. Belinha vibrava por 
estar lá!
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Era o dia mais esperado do automobilismo mun-
dial. O Troféu Carburador estava em jogo, sem 
dúvida o mais cobiçado por pilotos e equipes 
de todas as partes do mundo! 

15



De repente Belinha avista a Bandeira Nacio-
nal colocada em um mastro acima de uma equi-
pe simples, sem ostentação, mas que fazia o 
ronco do motor do TM2022 ser ouvido fora do 
autódromo. Ela se sentiu em casa e se aproxi-
mou do box em questão! Ali encontrou Du Balla 
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o piloto mais famoso do Brasil. E ele muito 
simpático, cumprimentou Belinha e apresentou 
sua equipe de mascotes. Ou seja, abelhas que 
davam o maior apoio moral.



Ela não cabia em si de tão contente! Esta-
va realizando um sonho, conhecendo uma pista 
famosa, no dia mais tradicional e importante 
e ainda conhecendo o melhor piloto brasileiro 
ao vivo e a cores. Era demais, parecia até um 
sonho! E era!



Com as amigas e vestida à rigor 
com direito a roupa quadriculada, 
ela voou livremente pela imensi-
dão que abrigava o autódromo e 
todas as instalações.
Viu as arquibancadas lotadas, o 
gramado repleto de famílias in-
teiras prontas para ver a maior 
competição de carros jamais re-
alizada. Carros passavam em alta 
velocidade e conseguir uma foto 
sem sair um borrão era o maior 
desejo, porém depois de algumas 
tentativas ela desistiu de foto-
grafar e decidiu guardar na memó-
ria mesmo, esta grande emoção!
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Antes mesmo da competi-
ção começar um fato cha-
ma a atenção de Belinha 
que comenta com as amigas: 
vocês viram as equipes de 
mecânicos? Por um instante 
e olhando de longe pensei 
que fossem abelhas traba-
lhando em uma colmeia. 

*Fonte: //educacao.uol.com.br/disciplinas/ciencias/abelhas-2-na-so-
ciedade-da-colmeia-ha-rainha-operarias-e-zangoes
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* Nós abelhas nos comunicamos através 
de toques, movimentos, sons e cheiros. 
Por exemplo, quando queremos informar 
às nossas companheiras de colmeia so-
bre uma fonte rica em néctar ou pólen 
encontrada nas proximidades da colmeia, 
iniciamos uma dança circular. Esse tipo 
de dança indica que a fonte de alimen-
to encontra-se próxima, a menos de 100 
metros da colmeia, mas não indica qual 
direção a tomar. No entanto, o cheiro 
específico do pólen grudado no corpo da 
abelha que dançou nos informa sobre a 
planta visitada. Assim, podemos procurar 
pela planta perto da colmeia. Já quando 
a fonte de alimento encontra-se a mais 
de 100 metros de distância da colmeia, 
nós utilizamos outro tipo de dança, a 
“dança do requebrado”. Isso mesmo, re-
quebramos para informar a direção e a 
distância entre a colmeia e a fonte de 
alimento. A distância é ensinada pela 
abelha dançarina através do número de 
vibrações (requebrados) realizadas e 
pela intensidade do som emitido durante 
a dança. Quanto menor a distância entre 
a colmeia e a fonte, maior o número de 
vibrações. A direção é informada pela 
relação da posição da dançarina com a 
posição do sol. E para que todo este 
processo ocorra, devemos sempre ser uma 
equipe perfeita e rápida!
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Os mecânicos são in-
dispensáveis em uma 
competição! O pilo-
to conta, é claro. 
O carro também. Mas 
sem esta equipe de 
apoio, as competições 
não teriam sentido. 
Viu a rapidez com que 
eles trocam os pneus? 
O quanto é rápido o 
abastecimento de com-
bustível? Incrível a 
semelhança deste meio 
com o nosso mundo. 
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Foi dada a largada, ban-
deira verde agitada. Todos 
de pé! Adrenalina sain-
do para tudo que é lado. O 
ronco dos motores é ensur-
decedor, mas ao mesmo tem-
po é contagiante. E lá vão 
eles.......VRUMMMMMMMMMMMMM
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O barulho é tão forte que Belinha desperta e 
se põem à postos para ver no que vai dar a 
corrida. Esfrega os olhos, olha para os lados 
e não vê mais o autódromo, nem as amigas, nem 
os carros e muito menos a roupa quadriculada 
que estava usando – em sonho!
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Desperta com a voz do Tio 
Mané lhe oferecendo um deli-
cioso caldo de cana, que ela 
aceita prontamente. 
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Refeita do susto, ou melhor do sonho que a 
levou a viver esta aventura em alta velo-
cidade, comenta: “façam tudo certo, tenham 
garra, determinação e vivam os seus sonhos, 
como se eles fossem reais. Basta querer e 
eles serão!”
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Os sonhos nos dão a mo-
tivação para seguir em 
frente e para encarar os 
desafios da vida e não de-
sistir diante das dificul-
dades e dos inúmeros obs-
táculos que enfrentamos.
O que você tanto dese-
ja realizar em sua vida, 
depende completamente de 

uma boa formulação de objetivos e metas. De 
organização, disciplina e muita coragem.
O sonho parece ser a mais genuína das formas 
do ser humano expressar seus desejos, anseios, 
inclinações e motivações. 
Para Belinha, este sonho a levou para um lugar 
que ela idealizava, que queria conhecer. Para 
a Mascote da Cultura, foi o sonho durante um 
cochilo, mas para o seu inconsciente ela real-
mente esteve lá! 
É importante salientar que sonhar é viver, mas 
viver não é sonhar.


