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Palavras do Presidente

TCE-RO

Prezados amiguinhos e leitores:

Esta revista é a 3ª edição que traz a primeira aventura de Chiquinho, um garoto esperto e curioso, juntamente com Erê, seu amigo índio.
Eles irão aprender muito sobre o meio ambiente através dos ensinamentos da Diretoria de Controle Ambiental do Tribunal de Contas do Estado
de Rondônia.
A intenção é repassar conhecimento e informação básica para
que toda a população, especialmente o público infantil, tome conhecimento e seja um defensor da natureza e do desenvolvimento sustentável e se torne um agente multiplicador da conscientização e preservação
ambiental.
Um forte abraço.
Edilson de Sousa Silva
Conselheiro Presidente

“Sonho com o dia
Em que o suor
Não mais será simplesmente
A lágrima do labor
Mas a gota de prazer
Do ato de fazer
- Sempre mais e melhor.”
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O Tribunal de Contas e a questão ambiental
Matas Ciliares

Bom dia,
Chiquinho!
Hoje, nossa aula
será diferente.

Olá,
seu Raimundo!
Este é Erê, meu
amigo.

Muito
prazer, seu
Raimundo.

Seja bem-vindo Erê, espero que você
goste da aula. Sou professor e trabalho na
Diretoria de Controle Ambiental do Tribunal de
Contas do Estado de Rondônia.
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Sim,
o Tribunal de Contas
verifica se o dinheiro destinado
ao meio ambiente está sendo
realmente aplicado na
sua preservação.

Ué?!
O Tribunal de
Contas cuida do meio
ambiente?

Venham, o carro chegou.

Vamos,
Erê!

Estou
indo.
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Iniciaremos nossa aula
neste local de nossa cidade, onde
há muito tempo existiram
árvores e animais.

Os
homens vieram,
derrubaram as árvores e
colocaram fogo na
O que houve?

mata.
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Para
desenvolver atividades como
plantações, criações de gado, construções de
estradas, o homem acaba destruindo a natureza,
sem pensar nas consequências.
Nossa,
que horrível! Por que
fazem isso?

O aumento
do calor em nossa cidade está
ligado a essas atividades que promovem o
desmatamento, queimadas e a geração de
gases que poluem o ar.
Nossa!
Quantos problemas o
homem causa.

Isso é
muito ruim.
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É verdade,
Chiquinho.
Por isso

que

está tão quente.

Uns
morreram e outros
E o que aconteceu com os
animais?

fugiram por causa do fogo e da
fumaça.
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Como podemos ajudar
nossa cidade, seu
Raimundo?

Podemos
começar plantando árvores
nos locais onde a floresta foi
destruída. Esse processo se chama
reflorestamento.
Não
entendi muito bem,
seu Raimundo!

Bem, Erê, reflorestamento é quando
plantamos árvores nos locais em que elas foram
derrubadas e queimadas.

E como se faz o
reflorestamento?
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Temos que
escolher árvores de nossa região, que
se desenvolvam nesses solos e plantá-las nos
locais desmatados.

Interessante, Professor!
Achava que poderia plantar
qualquer árvore.

Primeiro,
temos que descobrir quais
eram as árvores que existiam nos
locais desmatados. Então escolhemos
espécies que crescem nessas condições.
Em seguida plantamos.
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O rio está
com pouca água, com uma cor
estranha,diferente do normal, o
que está acontecendo?
O que aconteceu aqui,
seu Raimundo?

Isto foi
causado por outro
problema, meninos:
A destruição da mata ciliar.

Vou explicar
de uma forma bem simples, vocês
vão entender!

Mata
ciliar, o que é
isso?

Nunca ouvi falar
nisso!
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Mata ciliar
é a floresta que fica à beira do
rio, ela protege o rio assim como os
cílios protegem nossos olhos.

Ah!... Então
isso que é mata ciliar!

As árvores
que ficam à beira dos rios
filtram impurezas e retêm água,
evitando que o rio seque e fique
poluído.
Não sabia que as árvores eram tão
importantes para os rios!
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Observem
a cor da água quando se
tem a mata ciliar.

Não tinha
ideia do que era mata ciliar.

Realmente,
a mata ciliar é muito
importante!
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Alguma
dúvida, meninos?

Hum!
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Seu
Raimundo, nós temos
uma dúvida.

Queremos saber
o que o Tribunal de
Contas faz para impedir
a destruição da
natureza?

Nós
verificamos se os
órgãos públicos estão
cuidando do meio
ambiente da forma
correta.
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E quais
órgãos públicos o Tribunal
fiscaliza?

Todos os
órgãos públicos têm a
obrigação de proteger o meio
ambiente. Entre eles, o Estado, os
Municípios e suas Secretarias de Meio
Ambiente correspondentes.

Sim, Erê,
todos eles devem
proteger o meio ambiente, porque
ele é um bem de todos.
Todos
esses órgãos cuidam do
meio ambiente?
Entendi.
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A sociedade
e todos nós também devemos
cuidar desse bem precioso.

Nós
também temos esse
dever?

Sim,
meninos, cada um de
vocês, seus pais, seus amigos,
todos devem proteger a
Interessante.

natureza.

Pena que
nem todos fazem isso.
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É verdade,
Erê, as pessoas ainda
não perceberam que
dependem da natureza para
sobreviver.

Por isso
vimos tanta destruição
em nossa aula.

É verdade.

Vamos
fazer a nossa parte!
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Mas hoje
vocês aprenderam como
ajudar a proteger o meio
ambiente. Podem agora ensinar
outras pessoas.

Bem,
crianças, por hoje é só.

Nossa que
pena, como acabou rápido
nosso passeio.

Vamos
voltar para a cidade
agora, meninos.
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Não,
Chiquinho, veremos em nosso
próximo encontro os problemas ambientais
que encontramos na cidade.
Seu
Raimundo, são apenas
estes os problemas que o meio
ambiente sofre?

Até lá, então.
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Bem, Erê, nos veremos no
próximo encontro.

FIM

Amiguinhos, prestem atenção
nestas pequenas atitudes diárias que podem
ajudar na proteção do meio ambiente!
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Recicle;
Não jogue lixo nas trilhas da floresta, nem jogue no chão. Coloque-o na lixeira mais próxima;
Não jogue pilhas, baterias e peças usadas de computador no lixo comum. Faça a devolução
das peças nas lojas que vendem os produtos;
Não queime a floresta;
Não desmate, preserve a vegetação nativa;
Recicle ou reaproveite tudo o que puder;
Não desperdice energia elétrica, desligue os aparelhos quando não for utilizá-los;
Plante uma árvore;
Não desperdice água, feche torneiras, conserte
vazamentos, utilize água da chuva;
Não polua os rios, igarapés e lagoas;
Denuncie à ouvidoria do Tribunal de Contas pelos telefones
0800 645 8750 ou (69) 3211 9058, qualquer forma de agressão à natureza.

TODOS PODEMOS FAZER A NOSSA PARTE!
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JOGO DOS 7 ERROS
Encontre as diferenças entre as figuras

A
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B

Céus de Rondônia

Letra: Joaquim de Araújo Lima
Melodia: José de Mello e Silva
Quando nosso céu se faz moldura
Para engalanar a natureza
Nós, os Bandeirantes de Rondônia
Nos orgulhamos de tanta beleza
Como sentinelas avançadas
Somos destemidos pioneiros
Que nessas paragens do poente,
Gritam com força: Somos Brasileiros
Nestas fronteiras, de nossa pátria,
Rondônia trabalha febrilmente
Nas oficinas e nas escolas
A orquestração empolga toda gente;
Braços e mentes forjam cantando
A apoteose deste rincão
Que com orgulho exaltaremos,
Enquanto nos palpita o coração
Azul, nosso céu é sempre azul Que Deus o mantenha sem rival,
Cristalino sempre puro
E o conserve sempre assim.
Aqui toda vida se engalana
De belezas tropicais,
Nossos lagos, nossos rios
Nossas matas, tudo enfim...

