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O pequeno lobo estava
ansioso para matar a
saudade dos amigos da
escola!

Encontramos
o lugar perfeito
para nosso
piquenique!
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Em suas Férias
de Julho,
Coringa,
o Lobinho Guará
mascote do
Clube Amigos da
Terra,
marca um
piquenique de
reencontro com
seus colegas em
meio as belas
vegetações do
Cerrado
Matogrossense.
Era Inverno e
Apesar do clima
mais seco e frio,
o dia estava
agradável.

Após uma curta caminhada, pouco antes de chegarem a uma
conhecida área entre os animais...

Ei!
o que está
acontecendo
ali?

Coringa!
Olhe que
tragédia.
O que iremos
fazer?

...o amigo Tucano avista uma
grande nuvem de fumaça e as
belas árvores de troncos
retorcidos ardendo em chamas.

Rápido! nessas
situações temos que ligar para
nossos amigos bombeiros.
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E, em poucos
minutos,
o grupo
chega
pronto
para
combater
o
incêndio.
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o fogo foi apagado e os amigos feridos resgatados.

após o incêndio ter
sido controlado, os
quatro amigos
avistaram o velho
jabuti sentado
numa ambulância.
Preocupados,
foram checar se
estava tudo bem
com o ancião.
ele estava todo
enfaixado, com
expressão de
sofrimento.
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Durante
toda minha vida vi vários
incêndios ilegais aqui no
nosso querido bioma.

vi muitos animais e pessoas
partirem,
os solos empobrecerem,
as águas serem contaminadas,
e os ares poluídos...
Tudo isso por
ganância de
criminosos
ambientais que não
respeitam nossa lei.

E o que podemos
fazer para evitar
que ocorra todo
esse sofrimento?

A melhor ação já
foi tomada por

você, meu jovem!
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Ao notarmos o início de um
incêndio florestal, temos
que evitar seu alastramento,
ligando sempre para os
profissionais habilitados a
nos ajudar:
os bombeiros.
a

PREVENÇÃO é a melhor forma de proteger a
natureza
contra as consequências das queimadas.

Isso mesmo,
senhor bombeiro! Além da
prevenção, também temos que
punir os responsáveis.
essa parte não cabe a nós,
cidadãos comuns,
e sim às leis e
às autoridades.

A pena para quem inicia
incêndio florestal pode
chegar a até quatro anos
de prisão, além de
uma multa.

Todos têm direito ao
meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
para isso temos o dever de
defendê-lo e preservá-lo, para que
a geração presente e
as gerações futuras possam
usufruir de um meio ambiente
sustentável e tenham
uma vida saudável.
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Hoje, graças às medidas de
prevenção tomadas,
a mãe natureza
não sofreu muitos danos.
mas isso nem sempre foi
realidade.
o meio ambiente preservado é
um direito.
temos o dever de zelar pelo
que nos pertence.

Por isso,
sempre que avistar
o início de um incêndio
ambiental, ligue para o 193 e
faça como nós fizemos hoje,
evitando assim uma
catástrofe maior.

E o nosso

piquenique? hoje não

conseguimos fazer, mas tenho
certeza que com pessoas

conscientes como você, teremos
oportunidades de usufruir das
belezas que o meio ambiente

oferece. A natureza agradece!
Vamos marcar para
outro dia?
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FIM

como prevenir um incêndio florestal
O período de estiagem,
é quando temos redução ou
ausência de chuvas durante uma
determinada temporada. Nessa época o ar
fica mais seco e o vento facilita que
fagulhas se espalhem, aumentando
chances de incêndios em matas,
florestas e terrenos.

EVITE ACIDENTES

- Não faça queimadas e evite fogueiras,
principalmente em dias quentes, secos e com
ventos fortes.
- Evite soltar fogos de artifício próximo a matas e terrenos.
- Não solte balões. É crime e provoca acidentes graves.
- Não jogue cigarros ou fósforos Às margens de rodovias ou em terrenos.

CAÇA PALAVRAS
BOMBEIROS -AGUA - FUMACA - MANGUEIRA - INCENDIO - EXTINTOR - PERIGO
CALOR - FOGO - SALVAMENTO - EDUCACAO - EMERGENCIA - ALARME - BRIGADA
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labirinto
Ajude o Coringa a apagar o incêndio
encontrando a saída certa da água!
Lembre-se: em caso de inCêndio,
ligue para
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o Clube Amigos da Terra de Sorriso (CAT)
comemora 19 anos de vida.
instituição sem fins lucrativos, cujo trabalho é
focado na sustentabilidade agrícola e
na Educação Ambiental, através de
projetos sociais, que atualmente são:
- cultivando vida sustentável
- produzindo valor
- projeto gente que produz e preserva
(segmento agroecologia)
- Certificação RTRS e padrão FEFAC - incentivando
as boas práticas agrícolas .
O Sorriso Vivo é o principal Projeto do CAT,
que há 17 anos tem sido trabalhado em Escolas
Municipais e Estaduais com o apoio do Município.
.

A turma do Coringa, nosso lobinho-guará,

tomou um susto ao saírem pra um piquenique

na mata, e mostraram que esse susto e

as consequências poderiam ser
evitadas, se houvesse maior

conscientização e atitudes de

prevenção às queimadas e
incêndios florestais!

Realização

Apoio

Secretaria Municipal de
Educação e Cultura

Sorriso - MT

Sorriso - MT

the sustainable
trade initiative

