e sua turma

o aquecimento global
H

á algum tempo,
tudo está
tranqüilo no
colégio magnum...

os dias transcorrem
normalmente!

e, na turma da primeira
série, há um aluno novato!

o tímido
toninho!
1

...como eu estava dizendo, crianças, o nosso
planeta tem passado por várias mudanças!
mas, nos últimos anos, essas mudanças têm
sido muito mais significativas!
professora, o que é

“significativa”?

bem... digamos que são
mudanças mais graves!
que fazem muito
mais mal que as de
antigamente!

ele está esquentando muito,
e depressa! isso pode fazer
com que, no futuro, vários
seres vivos, bichos e plantas,
morram de tanto calor!
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e o que pode
acontecer,
professora?

m-mas
professora, se
isso acontecer,
a natureza...

com tudo o que
vem acontecendo,
o planeta está
sofrendo um
aumento de
temperatura!

sim, joãozinho! várias
espécies correrão

risco de extinção!

professora... o quê, exatamente, está
fazendo isso com o nosso planeta?

de jeito nenhum,
heim? nós não
podemos deixar isso
acontecer! vamos
fazer alguma coisa!

pode ser um monte de coisas! mas a maioria dos especialistas
acredita que a principal causa do aquecimento global seja um
fenômeno chamado...

...efeito
estufa!

muito bem,
toninho!
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os raios do sol que vêm para a terra provocam
aquecimento da superfície e parte do calor é
irradiado para o espaço!

será que você
poderia explicar
para os seus
colegas o que é
o efeito estufa?
c-claro...!

alguns gases da atmosfera fazem
com que parte desse calor continue na terra!

e é isso que deixa a
nossa temperatura
gostosa assim,
morninha!

mas quando o ar está
poluído demais, com muitos gases e fumaça,
uma grande parte do calor que deveria
voltar para o espaço fica presa na terra!
assim, tudo fica muito mais
quente do que deveria!

uau, toninho!
parabéns!

ora... o-obrigado,
professora!

grrrr...

que
orgulho!
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na hora do
parquinho...

blá, blá, blá, blá,
blá, blá, blá...

é agora!!

qual é a sua, ô
novato? você pensa
que pode chegar
assim e dar uma de
sabido, é?

quem você pensa
que é?

ui!

ei, jotão! o que
você pensa que
está fazendo?

esse cara aí é um
metido!

acha que sabe
mais do que
todo mundo!

ah, quer saber? em
assuntos de efeito estufa,
ele sabe, sim!
e isso não tem
nada de mau!

3
5

você se aproveita só porque o
magnito não está por perto!
isso é muita maldade!

vamos lá,
toninho! deixa
esse bobo aí!

mudando de
assunto...
você
mandou
bem, heim
cara?

então eu sempre assistia aos jornais da tv e
lia muitas revistas e livros pra
passar o tempo!

eu também vou
assistir a mais
jornais agora!

e o magnito?
quem é?

ih, é mesmo!
você não
conhece o
magnito...
6

é!
como?

valeu!

é que no interior, onde eu morava,
não tinha tv a cabo nem internet!

uau! que
legal!

como você sabia tudo
aquilo?

eu também!

eu também!

ele é um grande amigo nosso! é um
menino do nosso tamanho, mas é
forte, esperto e ainda vôa!

mas já faz
um tempo
que a gente
não vê o
magnito!

e sempre que
tem alguma
emergência, a
magnífica vem
resolver pra
nós! mas ela
não dá conta
de tudo
sozinha... por
isso, todas
as crianças
ajudam como
podem!

como nós
fizemos
com você
agora!

e aí?

galera!

chegamos!

grande toninho! detonou
na aula hoje!

valeu,
gente!

agora... eu
gostaria
muito de
conhecer o
magnito!

é isso aí!
mandou bem!
7

não se
preocupe,
pirralho!

vocês o verão
em breve!

finalmente
te peguei,
cientista
louco!
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m
a
g
n
i
f
i
c
a!

eu tenho acompanhado seus
movimentos, cientista louco!
e sei
que está
aprontando
das suas!

isso é óbvio! por acaso você pensou que
eu havia desistido das maldades?
ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha!

não fique tão
contente!

?

não.

eu não sei qual é o seu
plano, mas vou impedir!
9

he, he, he!
não pode
ser...
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!

não!

e estou ao lado do
cientista louco por
vontade própria.

eu sou o
verdadeiro
magnito.
deve ser mais
um dos truques
desse cientista
louco!

calma!

dessa vez,
crianças,
o meu
plano
também
é do seu
interesse!

como todos vocês
já devem saber,
o aquecimento
global é um problema
muito grave que está
prejudicando muito o
nosso planeta!

e ele possui duas
causas principais...
uma delas é o efeito
estufa, causado pelo
excesso de poluição na
atmosfera!

e qual é a
outra?

eu nem sabia que
existia outra...

é...

o

ssooll..
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aliás, essa
é a principal
razão
da minha
união com
o cientista
louco!

eu já sabia que
o magnito tinha
um plano para
acabar com o
efeito estufa!

e que isso envolveria todos
vocês, crianças!

mas eu sabia
que só isso
não seria o
bastante...
ainda faltaria
o maior
obstáculo: o
sol!

muitos
cientistas
acreditam que
o sol está
em estado
de equilíbrio
térmico, mas
isso não é
verdade!

c!

cli

o que é
“equilíbrio
térmico”?

é uma situação em que a
temperatura do sol não
aumenta mais! é como se
estivesse paralisada!

há séculos
o sol vem
aumentando de
temperatura!
séculos! mas,
até agora, isso
não era tão
grave...

só que, nos últimos cem anos, a
temperatura do sol aumentou muito
mais do que devia!

e o que
isso quer
dizer?

... a temperatura
na terra vai
ser tão alta
que nenhum
ser vivo poderá
sobreviver!
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quer dizer
que, mesmo
que nós
acabemos
com o efeito
estufa, daqui
a alguns
anos...

mesmo que
o problema
do sol seja
completamente
resolvido, o
efeito estufa
faria com
que, daqui a
alguns anos,
a temperatura
no planeta
destruísse
toda a vida na
terra!

mas isso não quer dizer
que o efeito estufa não
tenha culpa!

e como o nosso
problema é duplo,
isso quer dizer que...

... em pouco tempo, a vida na
terra vai acabar por causa do
aquecimento global!

por isso, eu
desenvolvi
um plano
para acabar
com o efeito
estufa!

oh, não!

não pode
ser!
infelizmente,
pode!

eu o chamo de...

protocolo
magnum!
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cada um de vocês
deverá explicar essa
situação para, no
mínimo, três pessoas
diferentes!

...participar da coleta
seletiva de lixo...

...e
economizar
água e
energia
elétrica!

devem explicar que
é preciso parar
de poluir o meio
ambiente...

tudo isso
vocês já
fazem, mas
nem todo
mundo
sabe que é
importante!

é! mas sem o
magnito!

depois, vocês devem
pedir a cada uma
dessas pessoas que
faça o mesmo com,
no mínimo, outras
três!

hã?
por
quê?

entendi! assim,
em pouco tempo,
todos saberão da
importância de se
combater o efeito
estufa!

mas que
excelente
idéia!

vamos
começar
logo!

porque eu o
ajudarei na outra
parte do plano...

...conter o
aumento de
temperatura
do sol!
como você
pretende fazer
isso?

e tem
jeito?
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bom...
todos
sabem que
o sol é
quente
por causa
da energia
nuclear!

entendi a
jogada...
grande
idéia!

então, eu inventei uma
substância que diminui as
reações nucleares!

eu a chamo de...
”substância
estorvante”!
o único problema é
que a substância tem
que ser colocada
no centro do sol,
senão não adianta!

mas isso é
impossível! não
existe nenhum
foguete capaz de
fazer uma viagem
como essa!

com este traje especial,
ele voará no espaço a
30.000 quilômetros
por hora e chegará ao
sol em, aproximadamente,
208 dias!

é por isso
que eu
preciso do
magnito!
ele levará
substância
até lá!

não dá, não! ele
pode morrer
de tanto calor!
ou então, ser
queimado viv0!

não com este traje
anticalor! esta
roupa especial, toda
espelhada, vai refletir
a luz solar, fazendo
com que parte do calor
volte para o sol!

além disso, há uma camada
de “substância estorvante”
no traje, capaz de protegêlo do calor por um certo
tempo! ou seja, ele será
capaz de chegar intacto até
o centro do sol! não há com
o que se preocupar!
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isso é ótimo, doutor!
mas por que está
fazendo isso? por que
está sendo bom?

eu não estou!
apenas quero
conquistar o
mundo! mas para
isso, é preciso
que exista um
mundo a ser
conquistado...

doutor... antes
de começarmos,
eu gostaria de um
momento a sós com
meus amigos!

bem, pessoal...

claro! à
vontade!

eu
gostaria
de
agradecer
a todos
vocês por
terem
acreditado
em mim
por todo
esse
tempo!

e por
serem
crianças
do bem e
fazerem
o bem
sempre!

magnito...
o que você
quer dizer?

esta roupa não
possui energia
suficiente para
me trazer de
volta à terra,
magnífica!
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não...
você
não
pode...

posso
sim.

eu devo...

e eu conto com você,
magnífica!

por isso, crianças, eu conto
com vocês para colocar em
ação o protocolo magnum!

... é o único
jeito de
salvar o
planeta!

não!!
para
continuar
a propagar
o bem e a
sabedoria!

eu não
vou
conseguir
sozinha!...

não se preocupe! você não vai
estar sozinha!

ha, ha, ha!
quando
ele se for,
estarei
livre para
conquistar o
mundo! nada
poderá me
impedir!
ha, ha, ha!
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ESPERE, MAGNITO... SERÁ QUE
EU POSSO FALAR COM VOCÊ
UM INSTANTE, ANTES DE
VOCÊ IR?

ora, vaMOS LOGO
COM ISSO! NÃO HÁ
TEMPO A PERDER!
CLARO!
JÁ ESTOU
PRONTO!

HÃ?

BZZ... BZZ... BZZ...
BZZ... BZZ...

BOLAS!

VAMOS LÁ, DOUTOR! TEMOS
UM PLANETA PRA SALVAR!

MAS O QUE
SERÁ QUE...?

ADEUS, MAGNITO!

ADEUS!

ADEUS!

ADEUS!
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ATÉ MAiS,
PESSOAL!

!
m
bu

BEM, PIRRALHOS!
MINHA PARTE ESTÁ
FEITA! TRATEM DE
FAZER A DE VOCÊS
COM O PROTOCOLO
MAGNUM!
PODE
DEIXAR, SEU
MALVADO!

NÓS VAMOS
FAZER, MAS
NÃO POR
VOCÊ!

NÓS VaMOS
CUMPRIR O
PROTOCOLO
MAGNUM,
PELO magnito
E PELA
humanidade!

F!
F!
SNI

SNI

e não se
esqueça!

eu vou
estar de
olho em
você!
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e assim, o tempo
passa.

enquanto o magnito
segue com sua
heróica viagem, as
crianças assumem a
cota mínima de três
pessoas cada!

e essas pessoas
passaram para outras,
que passaram para
outras e mais outras! o
número de pessoas que
seguem e transmitem
o protocolo magnum
multiplica-se a cada dia!

bb!!
u
u
l
l
GG

e o magnito
seguia em
direção ao
sol...

nossa! que calor
faz aqui dentro!

seis meses depois...

ha!
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de acordo com
os cálculos do
cientista, falta
menos de um dia
de viagem até o
centro do sol!
será que eu vou
conseguir?

h
!
a
a
!ha!
h
!
a
h

pelos
meus
cálculos,
a terra
já está
a salvo
agora!
posso
colocar
o meu
plano em
prática!

e o meu
primeiro
alvo será
o colégio
magnum!
há, há, há!

assim...
solte
essas
crianças,
cientista
louco!

ha, ha, ha, ha, ha,
ha, ha, ha, ha, ha,
ha, ha, ha, ha, ha,
ha, ha, ha, ha!

quando eu
apertar esse
botão, tudo irá
explodir!

não se aproxime,
magnífica!

!!
cclliicc

essa não!

e só eu escaparei
porque meus
superfoguetes
vão me levar para
longe!

eu... não
entendo!
por que não
explode?

clic
clic
clic
clic
clic
clic..
.
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!

ainda não foi
desta vez que
você ficou
livre de mim!

procurando por
isso, doutor?

ué! o
detonador?

não é
possível!
como você
conseguiu
voltar?

antes de decolar, o
toninho me contou
que leu, nos livros
do pai dele, sobre um
tal de newton!

com os ensinamentos
desse cara, o toninho
me mostrou um jeito
de fazer a viagem
usando apenas metade
da energia do traje!

zzuuuuuumm!!

droga! é
melhor eu sair
logo daqui!

nada disso!
dessa vez
você não
vai...

...fugir!

não
esquenta!
da próxima
vez, ele não
escapa!
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pouco depois...
então, eu pedi ao toninho pra não
contar nosso plano a ninguém!

é mesmo!
nosso
trabalho
está apenas
começando!
se cada
um fizer a
sua parte,
vamos
conseguir
salvar o
planeta do
aquecimento
global e do
calor!

e agora, graças ao magnito, o
problema do aumento de temperatura
do sol está resolvido! só falta
espalhar o protocolo magnum e
acabar com o efeito estufa!

espera aí, magnito!
há um tipo de calor
que nós devemos
aumentar!

hã?

como assim,
magnífica?

que calor é
esse?

o calor humano!

ffiimm
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partir de hoje, dia ____ de __________________ de 20_____, comprometo-me a mudar
meu estilo de vida e meus hábitos, de modo a contribuir para a melhoria da vida sustentável no
Planeta Terra, combater o efeito estufa, o aquecimento global e respeitar todos os seres vivos. Para
isso, responsabilizo-me, deste dia em diante, a realizar as seguintes atividades:
Procurar saber de onde vêm os alimentos, para consumir apenas os que vêm de locais ou
empresas que não causam desmatamentos ou queimadas durante o processo de fabricação
desses alimentos.
Fazer caminhadas ou utilizar, preferencialmente, o transporte público (ônibus e metrô).
Ao fazer compras em feiras e supermercados, levar uma sacola de casa e assim evitar os
saquinhos de supermercado. Sempre preferir embalagens de papel do que de plástico.
Consumir alimentos produzidos organicamente, o que, além de trazer benefícios à saúde,
contribui para a preservação do solo e das nascentes.
Organizar, em minha casa, um sistema de coleta seletiva de lixo e procurar fazer o depósito
nos locais apropriados.
Reciclar sempre que possível e, antes de reciclar, tentar reutilizar ou reaproveitar, para poupar
a energia elétrica gasta na reciclagem.
Evitar o uso de produtos de limpeza nocivos ao meio ambiente e priorizar o uso de sabão de
coco e de outros produtos biodegradáveis.
Desligar os eletrodomésticos da tomada, desligar a TV e o aparelho de som, quando não
estiver utilizando, e apagar as luzes dos cômodos desocupados.
Tomar banhos rápidos e desligar o chuveiro enquanto estiver me ensaboando.
Fechar a torneira da pia ao escovar os dentes ou lavar vasilhas e só abrir quando necessário.
Aproveitar, sempre que possível, a água de chuva, armazená-la em recipientes colocados na
saída das calhas ou na beirada do telhado e depois usá-la para regar as plantas, lavar a
calçada ou o carro. Não me esquecer de deixar esses recipientes sempre tampados, para que
não se tornem focos da dengue.
Respeitar todas as pessoas, independentemente de cor, idade, sexo, etnia ou religião; procurar
ser correto(a) em todas as minhas atitudes, respeitar todas as formas de vida e lutar para o
bem-estar de todas as pessoas à minha volta.

________________________________________
ASSINATURA

Recorte aqui o PROTOCOLO MAGNUM e tire cópias para passar às pessoas. Guarde-o bem e siga-o sempre.

partir de hoje, dia ____ de __________________ de 20_____, comprometo-me a mudar
meu estilo de vida e meus hábitos, de modo a contribuir para a melhoria da vida sustentável no
Planeta Terra, combater o efeito estufa, o aquecimento global e respeitar todos os seres vivos. Para
isso, responsabilizo-me, deste dia em diante, a realizar as seguintes atividades:
Procurar saber de onde vêm os alimentos, para consumir apenas os que vêm de locais ou
empresas que não causam desmatamentos ou queimadas durante o processo de fabricação
desses alimentos.
Fazer caminhadas ou utilizar, preferencialmente, o transporte público (ônibus e metrô).
Ao fazer compras em feiras e supermercados, levar uma sacola de casa e assim evitar os
saquinhos de supermercado. Sempre preferir embalagens de papel do que de plástico.
Consumir alimentos produzidos organicamente, o que, além de trazer benefícios à saúde,
contribui para a preservação do solo e das nascentes.
Organizar, em minha casa, um sistema de coleta seletiva de lixo e procurar fazer o depósito
nos locais apropriados.
Reciclar sempre que possível e, antes de reciclar, tentar reutilizar ou reaproveitar, para poupar
a energia elétrica gasta na reciclagem.
Evitar o uso de produtos de limpeza nocivos ao meio ambiente e priorizar o uso de sabão de
coco e de outros produtos biodegradáveis.
Desligar os eletrodomésticos da tomada, desligar a TV e o aparelho de som, quando não
estiver utilizando, e apagar as luzes dos cômodos desocupados.
Tomar banhos rápidos e desligar o chuveiro enquanto estiver me ensaboando.
Fechar a torneira da pia ao escovar os dentes ou lavar vasilhas e só abrir quando necessário.
Aproveitar, sempre que possível, a água de chuva, armazená-la em recipientes colocados na
saída das calhas ou na beirada do telhado e depois usá-la para regar as plantas, lavar a
calçada ou o carro. Não me esquecer de deixar esses recipientes sempre tampados para que
não se tornem focos da dengue.
Respeitar todas as pessoas, independentemente de cor, idade, sexo, etnia ou religião; procurar
ser correto(a) em todas as minhas atitudes, respeitar todas as formas de vida e lutar para o
bem-estar de todas as pessoas à minha volta.

________________________________________
ASSINATURA

estas são algumas dicas bacanas
de sites que você pode visitar
para aprender mais sobre o que
é vida sustentável e como
combater o efeito estufa e o
aquecimento global!

http://www.amazoniaparasempre.com.br
http://www.passport.panda.org
http://www.wwf.org.br/
http://www.wwf.org.br/participe/dicas/index.cfm?uNewsID=4680
http://www.wwf.org.br/participe/dicas/index.cfm?uNewsID=4100
http://www.wwf.org.br/participe/dicas/index.cfm?uNewsID=4080
http://www.ipemabrasil.org.br/
http://www.ipemabrasil.org.br/dicas.htm
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RESPOSTAS: estorvante, magnum, toninho, cientista,
efeito estufa, magnífica, protocolo, magnito, sol.

encontre aqui 10 palavras
presentes na estória, ou eu
conquistarei o mundo!

EDITORIAL

Roteiro e arte:
Danilo Aroeira de Pinho Tavares
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RESPOSTAS: 1- cabelo do paulinho; 2- símbolo na blusa do magnito;
3- olhos do toninho; 4- meia do pé direito do toninho; 5- sorriso da
magnífica; 6- cinto da magnífica; 7- arco da lili.
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