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Prefeito
Antonio Carlos Peixoto de Magalhães Neto

Secretário Cidade Sustentável - SECIS
André Moreira Fraga

Secretário Municipal de Educação –
SMED

Guilherme Cortizo Bellintani

Diretor Geral de Ecologia Urbana -
DGEU/SECIS

João Resch Leal

Atendente – SECIS
Joelma S. de Jesus

Diretora Pedagógica – SMED
Joelice Braga

Gerente de Currículo– SMED
Gilmária Cunha

Coordenadoria de Inclusão Educacional e
Transversalidade – SMED

Tainã Rodrigues – Coordenadora

Jaqueline Araújo Barros – Supervisora

Helena Teonila Góes – Supervisora

Maria Auxiliadora Martins – Técnica

Criação, Desenhos e
Roteiro:

William Leão

Direção de Arte:

Studio WL

Peu
Nome: Pedro  Altura: 1m

Idade: 8 quase 9
Habilidade: Líder, criativo 

muito determinado. 

ju
Nome: Juliana Altura: 1,10m

Idade: 10 
Habilidade: Comunicativa, 

inteligente e esperta. 

dudao
Nome: Eduardo Altura: 1,22m

Idade: 12 
Habilidade: Força, engraçado 

amigo pra toda hora.

flecha
Nome: Flecha  
Idade: 1ano

Habilidade: Fiel, veloz e 
corajoso.

tila
Nome: Tila  

Idade: Não se sabe.
Essa gatinha foi encontrada na 
rua e adotada pela turminha. 



Mais um dia lindo e ensolarado em 
nossa cidade. No Parque da Cidade, os 

animais já despertaram e começam 
suas atividades. 

Macaquinhos e suas traquinagens. Periquitos e outros pássaros fazem a festa, 
comemorando um novo dia.
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No centro desse parque cheio de vida, 
está a Turminha Sustentável. 
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Clubinho formado por Peu... ...e Dudão...... Ju...

Opa!!! Como pude esquecer do Flecha e Tila, mascotes da  turminha?

Apesar de o dia estar maravilhoso, algo parece incomodar Dudão.

Está tudo 

bem com você 

Dudão?! Dor 

de barriga?

Está 

gripado? Dor de 

garganta? 

Febre?
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HA!
HA!

HA!

Calma gente, 

eu só tô com 

fome! 

vou 
chamar...

bobão! engraçadinho

Turma, agora falando 

sério, estou com um 

problemão do tamanho 

de Dudão!!!
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O que houve Ju? 

Conta pra gente! 

Estava indo tudo bem com 

a coleta seletiva lá 

no bairro... 

... todos colaborando, fazendo sua parte, separando 

os resíduos de forma correta... 

... Mas agora, com o passar do tempo, as pessoas se acomodaram, e poucos 

estão participando.  
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Mas por que isso tá 

acontecendo?!  

Muitos estão dizendo que dá muito trabalho separar

 o material por categoria...  

... Outros dizem que não têm tempo. Outros, dizem que não têm espaço.

Não pode faltar tempo 

para cuidar do nosso 

planeta! 

pois é, peu!6



Fica tranquila,ju!

Essa é uma missão para 

a Turminha da 

Praça!

Isso aí!  

joaquimmmjoaquimmm

Mas o que 

podemos 

fazer?! 

Eu posso 

ajudar!
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Desenrola logo 

essa informação aí, 

Joaquim.

esTão Antenados no dia 

a dia da cidade e nunca 

ouviram falar dos 3 Rs e 

dos Pev?!

os 3 rs da sustentabilidade são 

palavrinhas mágicas que fazem toda 

a diferença: reduzir, reutilizar e 

reciclar. e os PEV são Pontos de 

Entrega Voluntária de materiais 

recicláveis. Os resíduos secos. esse 

equipamento da prefeitura ajuda 

bastante a essas 3 palavrinhas 

mágicas! 
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COOPERATIVA

Conta mais 
joaquim,

conta 
tudinho!!!

...são recolhidos nesses pontos e levados para cooperativas 

que fazem a separação do material...

... que depois é vendido para a indústria. Dessa forma, 

a vida útil de cada produto aumenta. 

Papel, lata, 

embalagem plástica, 

garrafa e pote de 

vidro...

9



E esse tal de 

lixo úmido, 

Joaquim? O 

que é?!

Lixo úmido são 

restos de comida, 

cascas de frutas, 

legumes e folhas... 

Também chamados 

de orgânicos.

... Esses são entregues

 à coleta convencional 

feita pelas empresas de 

limpeza urbana da 

capital. 

legal!
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Humm! Isso muda tudo... Todos que diziam que dava trabalho...

... que não tinham tempo ou espaço, agora não podem mais dar essa desculpa.

E o melhor Ju, os PEV estão em 

quase todos os bairros, pertinho 

da casa de cada um de nós...

POR FAVOR!

OBRIGADa!

HA!
HA! HA!

HA!

HA!
HA!
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bem turminha

sustentável,

agora é com

vocês!

E COM ESSE NOVO 

APLICATIVO QUE A PREFEITURA 

DISPONIBILIZOU, FICA 

AINDA MAIS FÁCIL

LOCALIZá-LOS.

YEBA! UHUU!

JOAQUIM

VOCÊ É O

MELHOR!

COMEÇAREMOS

AGORINHA MESMO!

HA!
HA!

HA!
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CORRO
T!

CORROT!

Senhor, os PEV são 

apenas para o 

lixo seco...

O lixo úmido continua 

sendo recolhido 

pela coleta 

convencional. 

Parabéns, dona Rute! Entendeu 

direitinho para que servem os 

PEV! 

E vale lembrar que os remédios e baterias devem ser 

descartados de forma correta. existem postos 

especificos para esses lixo especial.

?!

Momentos depois das 
dicas de Joaquim, a 
turminha já bota em 

prática o que aprendeu.

HA!
HA!

HA!
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dona rita, o lixo 

descartado de 

forma incorreta 

traz um monte de 

problemas...

você está corretíssima, ju. a partir de

agora irei cuidar melhor do meu

lixo e chamarei a atenção dos

meus vizinhos!

...alagamentos na 

cidade...

...ratos e outros 
animais que transmitem

doenças...

...sem falar nos insetos

indesejáveis!
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ESTAMOS COM OUTRO 

PROBLEMÃO. AGORA É

A ÁGUA DE NOSSO PLANETA 

QUE PRECISA DE NOSSA 

AJUDA!

CALMA,

PEU! VAMOS

DAR UM 

JEITO...

FICA 

TRANQUILO

FILHOTE...

TURMINHA,

 VOCÊS 

ESTÃO

AÍ?

FALA, PEU!

QUE MANDAS,

GAROTINHO!

Já à noite em sua casa, algo continua incomodando o inquieto Peu, que trata de ligar para seus
amiguinhos.
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FIMFIM

...ISSO É UM 

TRABALHO PARA A 

TURMINHA 

SUSTENTÁVEL,

lembra?!

valeu amigos,

SABIA QUE

PODIA CONTAR

COM VOCÊS!
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www.sustentabilidade.salvador.ba.gov.br/

/secretariacidadesustentavel

sECIs- 71/ 3202-5630

O senhor sabia que pode 

levar uma multa por 

descartar esse sofá aqui 

nesse lixo?...

...mobília, eletrodomésticos 

e objetos de grande porte 

velhos não podem ser 

descartados no lixo 

comum?! 

é amiguinho,

vamos ter que voltar pra

casa hoje! 


