embuscadaáguaperdida

Câmara Municipal de Arcos de Valdevez

EMBARCA COMIGO NA AVENTURA
“EM BUSCA DA ÁGUA PERDIDA”

Embarca com o salpico na aventura “…em busca da água perdida!!!”
este livro é para ti!!!
Torna-te detective das fugas de água e ajuda-nos a preservar
este recurso tão precioso que é de todos.

OLÁ!
EU SOU O RUI.

OLÁ!
EU SOU O SALPICO

OLÁ!
EU SOU A BIA.

Juntos por um ambiente QUE
É DE TODOS E PARA TODOS.
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Era Agosto…
o Rui e a Bia tinham um amiguinho muito
especial: o Salpico, que já não viam há muito
tempo…
Um dia encontraram-no muito triste e…
Olá Salpico!!! Há
quanto tempo não
te víamos…

Pa r a l a v a r a s
mãos, não precisam
do lavatório cheio…
E não se esqueçam de
fechar bem as torneiras.

Estás muito triste,
o que se passa
contigo?

Pois é meus amigos, desde o Inverno
passado… e foi uma sorte ainda andar
por aqui. Perdi as minhas amigas Gotinhas. Não as viram?!…

Sabem, no dia a dia desenvolvem-se
diversas actividades onde se consome
muita água…
Mas podemos
ajudar a
procurar!
Não… Nesta altura é difícil encontrar alguém…

Tenham em atenção alguns
conselhos que vos darei:
- Tomem duche em vez de
banho de imersão;

Fixe!

Ah!!! E mais…
Avisem os vossos pais que o carro lava-se
com uma esponja e um balde de água!
Evitem lavá-lo com a mangueira, que é
um desperdício de água.

PARA TENTAR DESCOBRIR AS SUAS AMIGAS, O SALPICO, O RUI
E A BIA COMEÇARAM A OBSERVAR O AMBIENTE À SUA VOLTA.

O Homem tem vindo a
degradar a qualidade da água,
através da colocação dos lixos das
casas, fábricas e esgotos nos rios,
ribeiros e lagos, contaminando e
matando muita da vida aí
existente..

OS NOSSOS AMIGUINHOS CONTINUAM EM BUSCA DAS GOTINHAS
E DEPARARAM-SE COM UMA FÁBRICA E UM AGRICULTOR…

Talvez não tenham água e,
sem esta não produzem…

Esta fábrica está fechada…

Pois é meninos, também estou desesperado porque sem
água tudo seca e acaba por
morrer.
Parece missão impossível esta busca…
Vamos continuar a procurar as nossas
amigas Gotinhas.

Vocês também têm várias formas
de evitar que se maltrate tanto a
qualidade da água!

Como!?!
Como!?!

Dou-vos um exemplo prático para as
vossas casas:
“Quando o óleo dos fritos estiver inutilizado,
deitem-no na garrafa original e levem-no ao Ecocentro
de Oliveira. Lembrem-se que as gorduras, para além
de entupirem as canalizações, são muito poluentes.
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Vocês não imaginam a viagem que nós fazemos, o
dinheiro e a energia que se
gasta para chegarmos em
condições às vossas torneiras… que têm água mesmo
quando não chove!
Para que isto aconteça em
vossas casas, primeiro tem
de se encontrar um sítio
onde haja toda a água que
precisamos, devendo esta
ser tratada, quando necessário, para a podermos consumir sem ficarmos doentes…

Para que a água possa chegar às nossas casas nem
imaginam a quantidade de
tubos que têm de ser enterrados para a transportar e
assim a podermos utilizar…

Apesar disto, cada vez se
gasta mais… Pior, há meses
seguidos em que não chove
e todos continuamos a desperdiçá-la.

AFINAL ONDE ANDARÃO AS NOSSAS AMIGAS GOTINHAS?…
OBSERVA O CICLO DA ÁGUA E, COM A AJUDA DO(A) TEU (TUA) PROFESSOR(A),
VERIFICA OS POSSÍVEIS LOCAIS ONDE ESTAS SE PODERÃO ENCONTRAR…
Parece que existe muita água mas, a
maior parte dela é salgada, ou seja, está nos
mares e não se pode consumir…
Portanto, só podemos utilizar uma pequenina
parte da existente.
Com o vosso apoio podemos ajudar as pessoas a tomar consciência dos problemas
e alterar os seus hábitos.

Sempre às ordens… Vou continuar a busca das minhas
amigas Gotinhas. Se as virem
não as desperdicem…

Obrigado Salpico pelas
informações cedidas… Prometemos não desperdiçar
nem maltratar a água.

ATÉ BREVE…

