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Era uma vez dois cachorros sapecas e que 

adoravam missões secretas, eles se chamavam 

Rex e Tobi. 

Um dia os dois cachorros tinham uma missão 

secreta a fazer: cavar um buraco na terra para a 

água do rio da cidade não inundá-la. 

Então, só havia um jeito de Rex e Tobi salvarem a 

cidade: fugindo de casa e cavando um enorme 

buraco. 



Num outro dia eles viram o portão abrir e 

aproveitaram a chance de fugir de casa e 

salvarem a cidade. Quando estava fechando o 

portão os dois saíram disparados para cumprirem 

a missão secreta. 

Valentina, a dona dos cachorrinhos, viu eles 

quando eles fugiram e resolveu chamá-los, mas 

não deu certo. Então, havia mais uma coisa que 

ela podia fazer, correr atrás deles, mas nada 

alcançava os dois cachorros.  



Valentina não via mais Rex e Tobi. Os dois sapecas 

conseguiram fugir e agora só restava cumprir a 

missão.

Rex e Tobi inteligentes como eram, estavam bem 

perto onde iria começar a inundação e 

encontraram o lugar aonde cavar. 

Depois deles terem cavado o buraco para a água 

passar, e desviar da cidade, eles se tornaram 

heróis e salvaram a todos da inundação.



Mas seus donos estavam preocupadíssimos com 

eles, pois Valentina falou para seus pais: 

- Mamãe e papai eu estou preocupada como Rex

e o Tobi, como nós vamos encontrá-los?

O pai dela teve uma ideia:

- Que tal nós voltarmos para casa e escrevermos 

no computador, vários cartazes, com uma 

mensagem de busca e espalhar os cartazes pela 

cidade.

- Podemos colocar uma foto deles e imprimir na 

impressora, respondeu a mãe animada. 



Procuram-se Cães perdidos!

Rex e Tobi



Valentina pulou de alegria e ficou muito feliz 

com a ideia dos pais e disse:

- Que boa ideia papai e mamãe, vamos logo para 

casa imprimir o cartaz.

Ao chegarem em casa verificaram que não havia 

tinta na impressora e ficaram arrasados, porque 

teriam que procurar uma loja que vendesse tinta 

de impressora e isso levaria um muito tempo.



Mas não tinham outra escolha, eles teriam que 

encontrar Rex e o Tobi de alguma forma. Então 

fecharam o apartamento nº 20, entraram 

rapidamente no carro, colocaram o cinto e 

pisaram fundo, indo atrás da tinta para imprimir 

os cartazes.

Estacionaram o carro e foram entrando numa 

loja chamada Impressoras Digitais, no balcão a 

mãe falou:



- Queremos tinta de impressora, vocês têm?

E o gerente respondeu: 

- Ah! Sim nós temos, na seção de materiais de 

impressora. É por ali.

A mãe agradeceu o atendimento e foi logo 

procurar a tinta que tanto precisava, depois de 

uns minutos ela encontrou. 

E novamente no balcão, Valentina falou:



- Nós queremos esta caixinha de tinta, quanto vai 

custar?

E o gerente atenciosamente respondeu:

- Vai custar R$15,00 a caixinha.

Depois da família pagar e receber a caixinha, 

foram correndo para casa. Chegando lá saíram 

do carro e foram logo imprimir os cartazes para 

achar seus amiguinhos Rex e Tobi. 



Eles penduraram vários cartazes pela cidade e já 

passavam das 18h:30min, estava na hora de voltar 

para casa e rezar para que achassem os fofinhos 

e amorosos Rex e Tobi. 

No outro dia Valentina acordou e levantou com o 

celular tocando. Era um milagre. Será que tinham 

achado os cachorros? Bom tá na hora de 

descobrir!



Quando ela atendeu o telefone era a voz da 

vizinha falando que tinham encontrado os 

cachorros, e ao ouvir isso Valentina deu pulos, 

cambalhotas, saltos, piruetas e estrelinhas. Ela 

estava muito feliz, era tudo que ela queria ouvir. 

Então, ela pegou os seus belos cachorrinhos, 

heróis da cidade, que foram sempre chamados 

de cães heróis. 



Na família e na rua eles viveram felizes e 

nenhuma inundação aconteceu naquela cidade, 

tudo graças aos cães heróis.

Fim
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