e sua turma

UMA AVENTURA

AMAZONICA

Floresta
Amazônica.

Você vai ver só,
dona Dorothy!

Os negócios vão de vento em popa! A
venda de animais silvestres vem
melhorando a cada dia! E a extração de
madeira nunca esteve tão lucrativa!

isso é muito
bom, meu caro!

Mas, e quanto
à tribo dos
Manimames?
Eles Ainda
causam
problemas
nos
arredores
do rio?

Sempre
causam...

mas esses
índios já estão
começando a ficar
com medo de nós!
Logo, logo
não
serão mais
problema!
Poderemos
retomar
o garimpo
nos rios
livremente...

HA!HA!
HA!HA! HA!
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Enquanto isso, no
colégio Magnum...
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Ei, Loló! Aceita
um pedaço
de maçã?

O
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oh! muito
Obrigada!
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Pessoal, vamos
brincar de
pique-esconde?

Legal!
Vocês viram o
último episódio
de Ben 10?

Sensacional!

Oba! eu
conto!

infelizmente,
Acho que a
brincadeira vai
ter que ficar
para outra
hora, crianças!
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infelizmente,
não temos muito
tempo!

Mas o que está
acontecendo?

A Floresta
Amazônica
corre perigo!

Sabemos, sim! as
florestas são as
casas de muitos
animais e plantas!

Bem... vocês
sabem que
as florestas
são muito
importantes
para a vida no
planeta...

Exatamente!

E a Floresta
Amazônica,
que é a maior
floresta
tropical do
planeta, fica no
Brasil!
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Elas são muito
importantes
para a
biodiversidade!

E está ameaçada pela caça
predatória, o desmatamento e a
exploração!

oh-ou...

Tudo isso está
causando danos
à biodiversidade
da floresta...

E se a
floresta
acabar...

Vai
ser o
fim da
vida na
Terra!

Não podemos
deixar
que isso
aconteça!

o que pode
ser o seu
fim!

Precisamos
ir até lá!

Calma, pessoal!

AGORA!
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infelizmente, só
podemos levar
um de vocês...

Epa! Como
decidiremos
quem vai?

Tem que
ser o mais
esperto!

Nada disso! Tem
que ser o mais
rápido!

o Magnânimo só
tem lugar para
três pessoas!

Claro que não!
Tem que ser a
mais delicada!

Acho que
deveria ser o
mais estudioso!

Nem um,
nem outro!
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Tem que ser
quem já terminou
o lanche!

aaaaaaaaahhh...

Muito bem,
Tininha! Vamos
indo, não temos
tempo a perder!

E não se
preocupe,
pessoal!

Nós salvaremos
a floresta!
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o Magnânimo é um jatinho
de velocidade supersônica,
capaz de voar a mais de
7.000 Km por segundo!

Com alta tecnologia,
o veículo é movido por um
combustível renovável
não poluente.
peraí! o
que isso
quer
dizer?

Epa! Que luzinha
vermelha é essa aí,
Magnito?
ihh... acho que o
combustível está no
final, Magnífica!

Que nós
vamos...
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Por
Tutupin!
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Vocês estão
bem?
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Sim,
estamos...
alguns
arranhões,
mas nada
de mais!

Essa é a Tininha,
aquela é a
Magnífica e eu
sou o Magnito!

Sou Xalua,
da tribo
Manimame!
Quem são
vocês?

Muito prazer!
mais caras-pálidas?
Por favor! Vão
embora daqui! A mãe
floresta já está
machucada demais
por sua causa!
Xalua,
espere! Nós
viemos para
ajudar!
Sabemos
que a
floresta
está em
perigo...
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Se isso é
mesmo verdade...

vocês devem vir
comigo para a
aldeia Manimame!

Venham!
por aqui...

A floresta está
sofrendo... os
homens brancos
estão, aos poucos,
tirando sua vida!

EI!
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o Que vocês estão
fazendo aqui?

Nós viemos pedir para
vocês pararem com
isso! Esse garimpo
está matando os
peixes! Está matando
o rio!

Algum
problema,
Zeca?

Não,
senhora!
Só esses
pirralhos
aqui...

Com licença, senhora! Mas
será que não poderiam
parar de fazer isso? A
floresta está em risco!
Ora, Não sejam
bobos!
Nada disso
faz mal à
natureza, ha,
ha, ha...!

Não adianta,
amigos... Esses
caras-pálidas
não conseguem
enxergar com
o coração...

É! E, também, nós temos
permissão para garimpar,
caçar e cortar a madeira!
Não estamos fazendo nada
ilegal!

Mas a floresta
se defenderá!

Vocês vão ver!
Ela ouvirá o
chamado dos
Manimame e
reagirá a essas
agressões...
Venham, amigos!
Vamos para a
aldeia...
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À noite...

É, dona Dorothy! Até que
o garimpo hoje foi bem
proveitoso!

Mas, ainda temos
que dar um
jeito nesses
Manimames...
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Ãh? o que
foi isso?

Se
continuar
assim,
ficarei rica!
Rica!
Ha ha ha!

Cuidado,
dona! É uma
onça!
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Deixa que
eu dou um
jeito!

AAAHHH!!

A AU!
GR
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Ufa! Essa foi
por pouco!
Que susto!
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Tsss...

VUP!
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AHHH!!!
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Eu vou
embora
daqui,
enquanto
é tempo!

Vocês ouviram
isso?
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A
A
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Parecia a
voz daquela
chata!

Deve estar em
apuros! Vamos
ajudá-la!

Lá está
ela!

Por aqui!

Parece que foi
picada por uma
cobra!

Deixe-me ver
de perto!

Sim... foi a
imunê!

imunê?
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Vocês a conhecem como Surucucu! É um
dos animais mais antigos da floresta...

Os animais da floresta finalmente
responderam ao chamado Manimame...

Então, não temos
tempo a perder!
Precisamos
levá-la de volta
à cidade!

mas A
Surucucu é
uma cobra
perigosíssima!

A professora
falou que o
veneno dela é
um dos
mais fortes!

É muito longe! Vamos
levar cara-pálida
para a aldeia Manimame!

Depois...
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O que é
isso?

São as plantas
da floresta
que irão
neutralizar
o veneno!

Com a casca,
fazemos o
remédio, para
lavar a ferida...

e com a folha,
fazemos o chá,
para lavar o
espírito!

Esta é a Casca da
Virgindade!
A pele da árvore
que mora na
floresta!

A professora nos
explicou isso outro dia!

É o Barbatimão! Há séculos, os índios
usam para curar veneno! Séculos! E
só outro dia desses, os cientistas foram
descobrir que funciona de verdade...
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Oh...

onde... onde
estou?

Vocês...
Crianças?
índia?

Ooohh...!
o que está
havendo?

Você foi
atacada
por uma
Surucucu!

Os animais da
floresta estão
morrendo por
causa dos
crimes contra a
natureza...

...e o
desespero
faz com que
ataquem os
humanos!
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Essa não!

Eu vou
morrer?

RElaxa! você
vai ficar
bem! Nossa
amiguinha aqui
já deu um
jeito em você!

Na verdade,
foi a mãe
floresta quem
te salvou!

Oh, céus!
Estou tão
envergonhada...

É para estar
mesmo! Se não
fosse por
pessoas como
você, nada disso
teria acontecido!

Agora você deve ir!
dizer aos outros
caras-pálidas
para pararem
de maltratar a
floresta!

E Não é só isso... vou
mudar o nome da minha
empresa! Em vez de
Mega Nancia Ltda., ela
passará a se chamar...
Alma Verde!

E eu vou usar
todo o dinheiro
que eu consegui
até hoje para
combater os
crimes contra a
natureza!
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Muito
bem, dona
Dorothy!
assim é que
se fala!

Depois...
Obrigado, mas
realmente
temos que ir...

Têm certeza
de que não
querem
ficar?
Faremos
uma festa
em honra a
Tutupin, o
Deus do
Solo e das
Plantações!
Será uma
grande
festa!

E, além disso,
ainda há muito
trabalho a
ser feito...

já temos o
Magnum Sustentável
e a ONG Mirim S.O.S.
Terra, que já são de
grande ajuda!

O Magnânimo já
está consertado
e pronto para a
viagem!

E agora, conseguimos uma
forte aliada... mas ainda
há muitos que exploram e
maltratam a floresta!

Está bem,
meus
amigos!

Mas vocês
serão sempre
bem-vindos
aqui!

E seus amigos
também! Amigos de
carinhas-pálidas são
amigos de Xalua!
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Assim...

Vamos precisar de
toda a ajuda que
pudermos conseguir!

De todas as
pessoas do planeta!
Precisamos alertar
a todos!
por
falar em
alerta...
...O que é essa
luzinha piscando
de novo, Magnito?
Oh-ou...
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FIM

Ligue os

pontos!
Epa! Roubaram as pintas da dona Onça! Será por
isso que está tão brava?
Depois de ligar os pontos, desenhe de volta as
pintas para este belo animal da fauna brasileira e
colora bem bonito!
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COPYRIGHT

Todos os direitos autorais sobre marcas, obras ou criações de qualquer
natureza disponibilizadas nesta publicação pertencem ao Colégio
Magnum Agostiniano.
Sendo assim, é terminantemente vedada a distribuição, representação,
publicação, uso comercial e/ou utilização de tais materiais, no todo ou
em parte, sem a prévia e expressa autorização do mesmo.
A violação desses direitos é crime, e seu infrator está sujeito às
penalidades legais previstas nas Leis 9610/98 e 9.279/96 e no art. 184
do Código Penal Brasileiro, bem como ao pagamento de indenização
pelos prejuízos causados.
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Resp.: 1 - Óculos do Serginho; 2 - Mão da
Loló; 3 - Menino no brinquedo; 4 - Janelas
do prédio do Magnum; 5 - camisa da ritinha;
6 - Árvore; 7 - boca do joãozinho.

Tem algo errado no parquinho! Encontre 7
diferenças entre as ilustrações abaixo e divirta-se!
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