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A preocupação com o meio ambiente 

é urgente.  Que tal conferir um filme 

bem divertido, com uma mensagem 

especial sobre esse tema?

O menino Ted vive na cidade 

futurista de Sneedville que é 

totalmente artificial. Ele se apaixona 

por Audrey, uma menina cujo sonho 

é conhecer uma árvore de verdade, 

porém todas as árvores foram 

extintas. Ele então parte para fora 

da cidade, onde conhece a única 

pessoa que sabe onde encontrar 

a última semente que existe. Ele 

também conhece a história do Lorax, 

uma criatura guardiã das florestas, 

e como a ganância humana acabou 

devastando a região. Caberá a ele 

proteger a semente para trazer de 

volta as árvores ao local e com isso 

conquistar o coração de sua amada! 

Você  pode encontrar esse filme no 

Youtube, Netflix e outras plataformas 

de vídeos. Boa diversão!

O LORAX: EM BUSCA DA TRÚFULA PERDIDA

Em  um  ambiente natural de Mata Atlântica vivem 

muitos animais de vida livre. Será que é fácil avistar 

um animal silvestre? Na imagem abaixo, desafio você 

a encontrar alguns animais, incluindo a Paulina, nossa 

mascote bicho-pau.

• TUCANO 

• ARARAS 

• BEIJA-FLOR  

• PERIQUITOS 

• COBRA-CORAL 

• SAPO-CURURU 

• CAPIVARA 

• MICO-LEÃO-DOURADO 

• ONÇA-PINTADA 

• BICHO-PAU 

• JACARÉ-DO-PAPO-AMARELO
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Você sabia que a agricultura de larga 

escala provoca problemas ambientais, 

como as mudanças climáticas e a 

perda de biodiversidade? 

Quando a temperatura do planeta 

aumenta isso prejudica todos nós, 

pois parte dos seres vivos podem 

deixar de existir e isso afeta toda a 

cadeia alimentar. 

O desmatamento e as queimadas 

feitas para preparar terrenos para 

o plantio e a criação de grandes 

pastagens para animais prejudicam a 

qualidade do ar, do solo, da água e a 

vida dos seres vivos. 

A agricultura sustentável usa 

técnicas para produzir alimentos 

vegetais gerando menos impactos 

ambientais. Ela envolve fatores 

como a conservação do solo, da 

água, da biodiversidade, entre 

outros sistemas que respeitam a 

saúde e o meio ambiente. 

Por falar em saúde, consumir frutas, 

legumes e verduras garantem 

uma alimentação mais saudável 

e nutritiva, que previne doenças. 

Lembre-se sempre de experimentar 

sabores novos! 

Graças aos avanços tecnológicos 

aplicados na produção agrícola, 

podemos encontrar uma grande 

Agradecemos a parceria do Hortifruti Lino Jardim na doação semanal de frutas e vegetais 

frescos para alimentação dos cágados e outros animais da EMEA Parque Tangará/Parque 

Escola! Siga e acompanhe as publicações do @linojardimhortifruti
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Frutas da Estação
Escrito por Juliana Cristina Rissaldo

diversidade de legumes, verduras e 

frutas nos mercados e nas feiras ao 

longo de todo o ano. Para produzir 

vegetais fora da época, o agricultor 

tem que ter mais recursos para 

produzi-los e, por isso, os vegetais 

chegam mais caros para os 

consumidores. No entanto, a natureza, 

sozinha, nos fornece vegetais de 

acordo com as épocas do ano. Se você 

não sabe quais são as frutas, legumes 

e verduras mais fresquinhos do outono 

e inverno, confira a seguir. 
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https://www.facebook.com/linojardimhortifruti



