
GUARDIÕES DA ÁGUA 

As ações da V CNIJMA estão sendo 
realizadas na Escola Estadual “Professor Geraldo 
Torrano” envolvendo a comunidade escolar.  

  
A V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), cujo tema é 

Vamos cuidar do Brasil cuidando das águas! é o ponto chave de um trabalho que está 

sendo realizado nas escolas, envolvendo  a comunidade, para debater e refletir sobre 

questões socioambientais no nosso município, no estado e no nosso país, culminando na 

V CNIJMA. 

O projeto da unidade escolar foi intitulado Guardiões das Águas, nesse projeto foi 

eleito um representante dos alunos, Clara Fernanda dos Santos, intitulada Delegada. Essa 

Delegada irá participar da V CNIJMA durante a fase regional em Ribeirão Preto, 

representando a escola e apresentando as ações do projeto que estão sendo 

desenvolvidas. 

A água é essencial para nossa sobrevivência, e é a substância mais abundante do 

planeta. Entretanto, apenas uma pequena quantidade dela está disponível para os seres 

vivos. Além disso, a distribuição da água pelo planeta não é feita de forma regular, de 

modo que ela é escassa em alguns lugares. Esta escassez é uma grande ameaça ao 

mundo.  

A poluição dos recursos hídricos é outro fator que compromete a disponibilidade de 

água, mais de um bilhão de pessoas não têm acesso à água limpa, e esse quadro pode ficar 

muito pior nos próximos anos. 

Por isso, nesta última quinta-feira a Escola Estadual “Professor Geraldo Torrano” 

realizou no período da manhã a Caminhada Escolar, e no período da tarde, Visita a Praça 

da Comunidade, duas das ações do projeto, com o intuito de alertar a comunidade para o 

uso correto da água, por que é fundamental que nós, seres humanos, usemos esta 

substância tão essencial à nossa vida de forma racional, com inteligência e consciência.  

 Venha conosco, fazer parte desta empreitada. Vamos cuidar de Cajuru cuidando 

das águas! 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


