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Certo dia, Eduardo se deparou com uma 
montanha de lixo em sua rua. Havia mui-
tos materiais que poderiam ser 
reaproveitados.

Eram latas, papéis, 
garrafas plásticas… 
Muitas coisas que po-
deriam ser recicladas.

Eduardo  resolveu agir e convocar 
toda a vizinhança para uma reunião.

Contou para os amigos sobre o problema 
do lixo e sua ideia para resolver isso.

Todos gostaram e o apoiaram.
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Capitão Cidadania

Eduardo estava confiante de que tudo daria cer-
to. Na noite anterior à reunião, ele dormiu contente.

Mas, no dia seguinte, ninguém apa-
receu. Eduardo ficou muito triste.

Magoado, ele falou para todos os 
amigos o que havia acontecido.

Todos ficaram envergonhados e ar-
rependidos por não terem ido, menos 
o Gabriel , que é muito pequeno para 
entender essas coisas.

Mas Gustavo motivou Eduardo 
para que não desanimasse e re-
tomasse o trabalho convocando 
uma nova reunião. Ele o ajudaria.

Sem deixar que qualquer um o vis-
se, Gustavo correu para a sua casa, 
entrou no quarto, encostou cuidadosa-
mente a porta e então se transformou…
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…no Capitão Cidadania!
Ele é rápido, inteligente e pro-
tetor dos direitos do cidadão.

Ele pegou os fo-
lhetos anuncian-
do a próxima reunião… …e os deixou nas portas das 

casas, na padaria, no bazar…

…nos vidros dos carros… …e nos lugares mais inusitados.
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Capitão Cidadania

O Capitão 
Cidadania não 
se abate pelas 
dificuldades.

Ele continuou…

…pois sabia que sua parti-
cipação faria diferença.

Enfim, chegou o dia da reunião.

Gustavo e Eduardo aguardavam an-
siosos a chegada dos participantes.

Para alegria e benefício de todos…

…muitas pessoas comparece-
ram e a reunião logo começou.

Eduardo explicou a importância 
de separar o lixo para reciclar.

Todos deram ideias 
e participaram.
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FIM

Por fim, todos assinaram um docu-
mento que foi encaminhado para a 
Câmara de Veradores.

No documento, os moradores solicita-
ram a instalação de lixeiras próprias 
para a coleta seletiva. Pouco depois…

…as lixeiras para coleta seletiva foram instaladas!

Agora o lixo terá um destino ade-
quado, preservando a natureza.

Você viu como 
ficaram bonitas?

Tam-
bém 
acho!

Graças ao Ca-
pitão Cidadania! 
Ele é um herói!

Nada disso! 
O Capitão Cida-
dania ajudou…

…mas o ver-
dadeiro herói 
é você.

Você teve uma ideia…

…não 
desistiu…

E a colocou em prática 
para benefício de todos!

Obrigado! Agradeça ao Ca-
pitão Cidadania  quando o vir.

Pode deixar!



Conhe
ça nossa turminha!Visite
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