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Amigos, estou muito feliz 
em estar com vocês , 
nadando livremente, 
no "Velho Chico"!
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"Curima", "Pyra", vocês
veem comigo participar da

Convenção "Deleta"
Agrotóxico, na Foz do Rio

São Francisco?  

Mas, algo está
preocupando  "Bagrito" e,

desde que iniciou sua
viagem para  a Foz do São
Francisco, um fato o deixa
triste e com muita raiva! 

"BAgrito" Na Convenção
"Deleta" Agrotóxico

"Bagrito" é um peixe jovem-adulto e, 
 sendo um bagre-pintado (Pimelodus
maculatus), pode chegar a medir 40cm
de comprimento e 3kg de peso.
"Bagrito" vive no Rio São Francisco, tem
muita energia e gosta de fazer longas
viagens. 

"Bagrito" nasceu em Minas
Gerais, bem perto onde o Rio
São Francisco nasce, na Serra
da Canastra.

É claro que iremos,
"Bagrito"!

 Não perco essa
Convenção por nada!

Não é "Curima"?

Lembrar do lugar onde nasceu e de
todos os amigos que lá deixou, faz

"Bagrito" sentir-se feliz!

O agrotóxico vai 
"matar"  o 

"Velho Chico". 

No dia seguinte, nos preparativos para a viagem ...

@jblmxaxier



"Bagrito", você precisa se
preparar para a longa viagem
e para a Convenção! Afinal,
tudo o que você presenciou
em sua viagem até aqui, em
Paulo Afonso (Ba), 
        É MUITO GRAVE!

Estou preparado! 
Hoje EU SEI que o

agrotóxico é MUITO
PERIGOSO para nosso

planeta.

No Rio São Francisco foram
identificadas 152 espécies de
peixe NATIVOS. Entre essas
espécies estamos nós. Imaginem
se por conta dos agrotóxicos
todos nós formos EXTINTOS?

Não consigo nem
imaginar uma 

TRAGÉDIA como essa!

A próxima parada será em
Piranhas, aqui bem próximo, no
estado de Alagoas. Vamos nos
reunir com nossos amigos, explicar
o que está acontecendo e convidá-
los para a Convenção na Foz do
"Velho Chico".MARAVILHA!!!

Quero aproveitar ao máximo
nossa passagem pelo
Cânion do São Francisco,
antes de chegar a Piranhas
(Al). É um lugar belíssimo!

"Curima", apelido do peixe curimâ-pacu (Prochilodus
argenteus), ciente da importância do evento, reflete...



Amigos, não me canso de admirar o 
cânion de São Francisco!  

Me preocupa saber que milhões de litros
de agrotóxicos estão sendo derramados no
"Velho Chico" e em outros rios do Brasil.
Tudo isso para que? Se, como bem
sabemos, é possível plantar sementes
crioulas, sem agrotóxicos, e colhermos
toneladas de alimentos saudáveis?

A razão principal é o LUCRO e o
domínio do que pode ser plantado
no território brasileiro. Eles
obrigam os pequenos agricultores
a usarem semente transgênica +
agrotóxico, dizendo que assim
haverá maior produtividade, pois as
"pragas" não atacarão as
plantações.

Amiga "Pyra", você tem toda
razão! Precisamos admirar e

cuidar do ambiente onde
vivemos. Não podemos

esquecer nunca que o lugar
onde vivemos é SAGRADO!

E você amigo "Curima", sobre o
que andas pensando? Essa
situação é muito
preocupante, não é mesmo? O
que acontecerá com todos nós,
que vivemos nos rios do
Brasil?

Já no Cânion do "Velho Chico",
os amigos continuam
conversando...

Notícia 
FALSA!



Em Piranhas (Al), "Bagrito" tinha a oportunidade de narrar para seus amigos-peixes sua
experiência em ver como o rio está sendo tratado pelos humanos: lixo de todo tipo,
principalmente plástico; substâncias químicas tóxicas da mineração em Minas
Gerais, e agrotóxico das plantações. Como o "Velho Chico" sobreviverá a tanta
POLUIÇÃO e CONTAMINAÇÃO?

 

As lembranças de "Bagrito" de quando passou por Juazeiro (Ba) e
Petrolina (Pe),deixam o seu coração batendo acelerado! Lá ele viu
como o agrotóxico usado na fruticultura CONTAMINA  o "Velho
Chico".

Precisamos 
DEFENDER 
nossos rios, 

 

"Bagrito", nós iremos  te
acompanhar até a Foz, para
participar da Convenção. A
defesa do "Velho Chico" é de
nossa RESPONSABILIDADE.



A chegada de "Bagrito", "Pyra", "Curima" e seus amigos na Foz do Rido São Francisco, entre as cidades Brejo
Grande (Sergipe) e Piaçabuçu (Alagoas), causou um misto de euforia e preocupação, pois todos estavam
curiosos em saber quais as preciosas INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS que "Bagrito" iria apresentar, para que
pudessem , na Convenção, tomar algumas decisões em defesa do "Velho Chico" e CONTRA o uso de
AGROTÓXICOS. 

Aqui posso encontrar
camarões, 

caranguejos, siris, aratu, 
ostra do mangue... São tantos
amigos... Será que conseguirei

cumprimentar todos eles?

Amigos, na Convenção "Deleta"
Agrotóxico, organizada e patrocinada
por todos os movimentos  de peixes,
caranguejos, camarões etc.,
discutiremos  COLETIVAMENTE,
sobre as ações que realizaremos em
DEFESA do nosso habitat.

"DELETA"
AGROTÓXICO

 É ISSO AÍ!

O local da Convenção não poderia ser melhor!  Um MANGUEZAL! Também
chamado de "berçário" natural, é um ecossistema de transição entre os
biomas terrestres e marinhos, onde a riqueza biológica é sua principal
característica. 



Amigos, estou aqui para fazer uma GRAVE
DENÚNCIA em relação a forma como os
HUMANOS estão tratando a nossa Mãe Gaia, a
Terra, nossa casa comum!

Estão transformando nosso planeta em um
verdadeiro LIXÃO com águas FÉTIDAS e
ENVENENADAS.

Apesar de todas a nossas diferenças, nós animais
desse planeta, estamos sempre buscando o
equilíbrio orgânico que a Terra necessita.

O que fazem os humanos? Destroem tudo:
FLORESTAS, MONTANHAS, RIOS, OCEANOS...

Esquecem que esse planeta é ÚNICO! 

Não existe outro igual em nosso Sistema Solar e
que os  organismos que vivem aqui, não
sobreviveriam em outras condições, sem o oxigênio,
sem os nutrientes, sem a temperatura da Terra.

Como 
sobreviver 

a tudo isso?!

O que faremos? Como lutar
contra a ganância dos
humanos perversos? 
Eles são poucos, mas
PODEROSOS.

Tenho uma idéia,
"Pyra"!

Vamos precisar da
ajuda de todo

mundo!

"Pyra", conhecida como piranha-vermelha (Pygocentrus nattereri), tem uma
caracteristica que todos os amigos conhecem: é muito DETERMINADA.
Portanto, "Bagrito" sabe que pode contar com ela.

Vamos ver qual é 
a ideia de "Bagrito"! 

Estou curiosa. Ele é muito
sensível e criativo.

Já  estou pronto 
para AJUDAR!



Minha ideia é simples: Vamos
fazer DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA,
explicando às crianças,
adolescentes e jovens-adultos,
que eles são muito
IMPORTANTES para a defesa da
Terra.  Precisamos contar com
                     a ajuda de todos!

Já sei! Vamos preparar muitas cartilhas,
HQ, panfletos, jogos etc., e espalhar nas
praias, na beiras dos rios para os
humanos acessarem as informações
científicas sobre o uso de AGROTÓXICO
e seus GRAVES IMPACTOS À SAÚDE
HUMANA E DO AMBIENTE.

A  necessidade  de que todos sejam
bem-informados a partir de base
científica, para que possam
COMBATER fake-news. As crianças do
mundo estão sendo envenenadas, e os
pais, fazem o que? A comida mais
barata, os ULTRAPROCESSADOS
tmbém estão CONTAMINADOS!

A euforia tomou conta de todos e todas! A elaboração do material para a
DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA  começou a receber ideias muito interessantes, revelando
os talentos "escondidos". "Pyra" começou a PESQUISAR para escrever os textos;
"Curima", revelou seu talento para o desenho, e a "usina" de ideias de "Bagrito", não
parava de funcionar...

Desenhar?....

 O quê?
Preciso estudar...,

pesquisar!, para poder

escrever!

"DELETA"
 AGROTÓXICO

Esse é o nosso
RECADO

PARA
O MUNDO...

O MUNDO 
PRECISA NOS 

OUVIR!...

Estamos só começando...
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