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Apresentação

Esta obra é uma encantadora aventura que nos alerta para o amor à natureza e o respeito aos
animais. Trazendo elementos mágicos, como os peixes-boi que conversam com o pequeno índio e
a sábia árvore Sumaúma que conta histórias, a narrativa permite aos leitores mergulharem numa
atmosfera mítica da floresta.
Aram é um pequeno índio que, junto a seu inseparável amigo, o sagui Abaré, vive experiências
surpreendentes em seus passeios pela mata, ao seguir os índios mais velhos em expedições para a
caça e pesca. O menino aprende, e acaba ensinando a todos, a importância de proteger os animais,
em especial os peixes-boi, com os quais estabelece terna amizade.
Curiosidades também são apresentadas ao longo do livro e ganham destaque nas páginas, ricamente
ilustradas, acrescentando ao texto definições relevantes em razão do interesse cultural e ecológico
que elas apresentam.
A Embrapa tem o prazer de apresentar esta empolgante história e suas lições de uma vida harmônica
junto ao meio ambiente.

Kleber Xavier Sampaio de Souza

Chefe-Geral
Embrapa Informática Agropecuária
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I
A vida na aldeia

C

orram, corram. Peguem esse macaquinho! – gritavam os garotos da aldeia,
enquanto algumas meninas riam e se divertiam com a confusão. No meio
do terreiro corria um sagui pequenino, e, atrás dele, vinha um indiozinho
assustado que tentava impedir os outros meninos de persegui-lo.
– Escapou de novo! – reclamaram alguns, enquanto o macaquinho fugia mato adentro
com um colar entre os dentes.
– E agora, o que vou fazer? – pensou o indiozinho Aram. Mas também o
pessoal provoca tanto o Abaré que ele acaba aprontando das suas.

