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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.

Habilidade: Perseverante e
Idade: 11

Nome: Priscila  
PRI

muito corajosa.
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Domingão animado na casa de Ju.  Todos foram 
convidados para curtir uma tarde na piscina com a 

supervisão de Seu Mário e Dona Jamile – pais de Ju.

ATENÇÃO PARA O MAIOR
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turma...

Desculpa ...Não sabia que o 

impacto seria tão 

grande assim! 

Que desperdício 

de água, hein? 

Fala sério! 

 foi bombástico! 

Esse realmente
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Fica tranquilo, Peu. Aqui em 

casa somos muito bons em 

poupar água... 

...Somos cuidadosos,

 e te garanto que compensaremos, 

e muito, essa perda.  

UFA!
HUMM!

A falta d'água é um 

problemão, mas aqui 

fazemos nossa 

parte, sim, filha. Por 

exemplo: 
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Toda água que usamos para

 lavar roupas é usada para 

lavar nosso quintal...

...A gente não 

demora tomando 

banho... ...e quando vamos 

nos ensaboar, 

desligamos o 

chuveiro...

...e ligamos de novo 

na hora de nos 

enxaguar!04



Quando escovo os 

dentes...

...OU FAÇO A 

BARBA...

...fecho a torneira até 

enxaguar a boca e 

lavar o rosto.... 

...Lavo o carro com balde 

e pano molhado, ao invés 

de usar a mangueira, que 

gasta muito mais.
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Isso mesmo, 

papai! 

NÃO É MESMO,

FILHA?!

Agora é hora de 

brincar lá fora.

vAMOS, VAMOS, VAMOS,

CRIANÇAS!
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Fiquem atentos ao uso 

correto e ao mau uso da 

nossa água, hein?! 

CLaRO, MÃE!

MAIS UMA MISSÃO 

IMPORTANTE PARA A 

TURMINHA SUSTENTÁVEL! 

07



A turminha sai às ruas do bairro e, não demora muito, 
encontram maus exemplos do uso da água.

Opa! Você está 

certíssima, Ju. Vou 

pegar a vassoura 

agora mesmo.

É bem melhor, tem o 

mesmo efeito. Economiza 

água e ainda faz 

exercícios, hein?!

Boa tarde seu João! Por que 

varrer a calçada com a mangueira?! 

já experimentou a vassoura? ... 
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Não muito longe dali, Dudão verifica um vazamento grande na rede de água do bairro.

Nossa, quanta água 

tratada está sendo 

perdida aqui! 

Verdade dUDÃO. Já estou ligando para 

a empresa responsável. Espero que venham 

consertar logo.

Quanto mais 

rápido isso for 

consertado, 

menos água será 

perdida! 
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Uma casa depois, Peu observa uma luz acesa na 
varanda da casa de Priscila, amiga da turminha.

NOSSA!!! 

OLHA ISSO flecha! 

eSQUECERAM A LUZ 

ACESA DURANTE O 

DIA!

Oi PRI! A luz da varanda está 

acesa, e ainda temos a luz 

natural! 

ViXe!!! Verdade! 

EstAva brincando e nem 

percebi.
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vou desligar 

agora mesmo!



Além da economia na 

conta de energia com o 

simples gesto de apagar a 

luz... 

...desligar aparelhos 

que não estamos 

utilizando... 

...juntar uma boa 

quantidade de roupas 

para lavar e passar... 

...economizamos energia e 

evitamos a construção de 

mais usinas hidrelétricas.
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isso mesmo, peu!



Momentos depois, os três se encontram e sentem um cheiro estranho no ar.

AH, PEU!

VOU TE LIGAR, 

TENHO UM ASSUNTO 

MUITO IMPORTANTE PARA

 FALAR COM SUA TURMINHA 

SUSTENTÁVEL.

nOSSA 

TURMINHA, PRI. 

 JÁ PASSOU DA HORA DE 

VOCÊ FAZER PARTE 

DA TURMINHA...

...estaremos

aguardando 

você!

nem olhem

pra mim!
E AÍ TURMINHA, 

TEREMOS NOVIDADES 

EM BREVE!

Nossa, 

que cheiro

 é esse?! 
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É aquele 

esgoto alí. 

Olhem! 

dá para 

acreditar 

nisso?!

Essa água vai direto

 para nossos córregos, 

contaminando rios, matando peixes e 

animais que, assim como nós, também 

dependem da água. 
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Meu pai faz parte do 

conselho do bairro. Vou 

falar com ele para 

buscar com os vizinhos 

uma solução. 

Ufa!!! Acho que 

fizemos um bom 

trabalho aqui hoje! 

Minha mãe 

preparou um 

super lanche pra 

gente.

Tão bom que deu 

até fome!
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vamos

nessa!



Os meninos seguem para a casa de Ju, e são recebidos com um lanche bem gostoso.

EI, Crianças!

não estão

esquecendo 

nada?!

LAVAR AS MAOS!

MUITO

BEM!!!
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CLARO PRI,

ISSO É UM 

TRABALHO 

PARA A...

TURMINHA

SUSTENTAVELTURMINHA

SUSTENTAVEL
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Depois do lanche a turminha recebe
uma ligação da Pri.

OI TURMINHA, TENHO UMA 

MISSÃO IMPORTANTÍSSIMA 

PARA VOCÊS, SERÁ QUE  

PODERIAM ME AJUDAR?

FIM



www.sustentabilidade.salvador.ba.gov.br/
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