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A noite os indígenas
fizeram um ritual em volta
da fogueira. Eles dançaram
e cantaram para deus Tupã.

Então eles partiram.
Como os curumins
estavam cansados

de caminhar,
resolveram dormir

na floresta.

O que vamos fazer

sem a água no rio

Tamanduateí?

Tudo está

morrendo!

Aquele M´boi

Guaçu folgado

tirou a 

 água do rio.

No dia
seguinte, eles

colheram
frutos da

árvore mais
alta.

Vocês precisam
entrar na

floresta e trazer
o M´boi Guaçu

para mim.

Depois do ritual, Tupã apareceu
e chamou os curumins.

Claro!

Eu não quero ir.

Eu não acredito

que o M´boi

Guaçu existe! Tá bom,Kaká,
nós vamos
sem você.



Depois de comerem,
continuaram a caminhada pela
floresta. De repente, ouviram

um barulho estranho.

Nós temos uma
missão a ser feita.

A gente precisa
falar com ele.

Por que você
secou o rio? Tupã
esta furioso com

você.

Eu sequei o rio
Tamanduateí pois está

sendo poluído pelos
homens brancos que não

sabem cuidar do rio.

Sou M´boi
Guaçu.SSSSS

AHHH!!!
Corre! Socorro,

uma cobra
falante!

Criaram
coragem e
voltaram
para falar

com a
cobra.



Vocês são tolos
achando que vão
me pegar assim

tão facil!

Mas o nosso povo está
sem água para beber. A

aldeia está com fome e as
árvores estão morrendo.

Você precisa voltar e
trazer a água ao rio.

Ao chegarem na aldeia
chamaram Tupã com

uma canção para
entregar o M´boi Guaçu.

M´boi Guaçu tentou fugir
mas as crianças foram

mais rápidas e amarraram
ele num galho e o levaram

de volta a aldeia.

Muito bem crianças,
agora me deem esse
M´boi Guaçu folgado

para ter a punição
que ele merece!

PEGA
ELE!!!!!!



Tupã prendeu M´boi Guaçu no
fundo do rio para ele nunca mais

aprontar com a aldeia.

Tupã usou
seus poderes
e lançou raios

para fazer
chover.

Os indigenas comemoraram a
chuva. Cantaram e dançaram

para agradecer Tupã.

Os índio voltaram
a pescar, tomar

banho no rio,
beber água e
cozinhar. As

árvores encheram
de frutos.

A chuva
encheu o rio

com água
novamente

e a vida
voltou a
aldeia.

A aldeia ficou feliz pois a água
era muito importante pra eles.

FIM.


