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Annie Sunbeam™ é um ser interplanetário com poderes 
extraordinários e tecnologia extraterrestre. A heroica 
líder da Equipe Solução para a Poluição (Equipe SPP) 
é um ser atemporal, que viaja ao planeta Terra em 
sua nave espacial amarela de tecnologia avançada e 
habilidades submarinas. Ela vem à Terra para passar 
as férias e se conectar com membros da Equipe 
Solução para a Poluição de todo o planeta. Durante 
a viagem, ela aprende sobre a destruição da Terra e 
seus recursos naturais. Suas férias se tornam 
uma investigação sobre algo estranho que 
está afetando os humanos e sua maneira 
de tratar o planeta. Annie se comunica 
com animais e humanos. Seus óculos de 
sol holográficos e sua nave espacial 
possuem superpoderes e habilidades 
de comunicação. Eles emitem raios 
de sol, que temporariamente cortam 
os efeitos do controle da mente, 
que está afetando os humanos e 
os fazendo destruir os oceanos, 
rios e córregos. Eles também a 
conectam com a Equipe Solução 
para a Poluição.

Proteger os oceanos, peixes e 
todas as criaturas que vivem neles 
é a meta número 14 dentre os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
ou « ods. » Junte-se a Annie Sunbeam e seus Amigos 
nessa importante missão de conscientização e 
mudança para o bem de todos.



Um pouco depois do planeta vênus...

ANNIE, chegaremos 
à Terra em alguns 

instantes.

Atingindo 
a atmosfera 

terrestre em 
3… 2… 1...

Bem na 
hora, 
FRED!

Mal posso 
esperar para 

buscar todos os 
meus amigos da 
Terra e partir
 para as FÉRIAS

no Resort!

Lenny, Lola, vocês 
estão prontos?

Estamos 
prontos 

para
 partir! 

MAS NOssO 
PLANETA ESTÁ 

EM CRISE

Hummm... teremos 
que investigar. 
Vamos agora!

ARGH!  
O que aconteceu 
com esse lindo 

planeta? 



As águas estão 
poluídas, os recifes 

de corais estão 
morrendo.

Estamos 
passando fome... 

as grandes 
empresas de pesca 

estão pescando 
excessivamente 
e levando toda 
nossa comida!

Os 
humanos 

estão em um 
estranho 
estado de 
torpor.

MEUS Raios 
de Sol...

...farão com 
que retomem
 aconsciência!

 
Eles não têm 

consciência do 
dano que estão 
provocando aos 

peixes e às 
águas.

ZZZZZAAAP !



Até 2020, a meta é 
trabalharmos juntos para 

acabar com a pesca excessiva 
e ilegal.

viva !!

Espero que seja o 
último dos nossos 
problemas. Hora de 

buscar... AnnIE, 
sou eu, 

RICARDO !

Estou no 
manguezal.

Estamos a 
caminho,

RICARDO !

Você 
consegue 
despertá-

los ?

Acionando Raios 
de Sol !

eca !
Essa poluição

é nojenta.
 EU ME SINTO 

ENJOADO

FRED,  
o que 

aconteceu
 com esse 

lindo 
planeta? ?

Alguns 
minutos 
depois…

ZZZZZAAAP !



Reduzir e prevenir a 
poluição ajudará a proteger 

os oceanos.

Trabalharemos muito para 
proteger o ecossistema 
marinho e a saúde humana.

UAU !

entre, 
RICARDO !

AnnIE, 
olhe !

OH 
não !

aquele 
golfinho está 
sufocando!

Aguente firme, meu 
amigo, está quase 

acabando.

mmrrPH !!! 
mmrrPPHHTT !!!

uhul !
viva !!

Seus 
Raios 
de Sol 

conseguem 
cortar a 
sacola?

ZZZZZAAAP !



Transporte

Identificando 
a origem do 
problema...

Analisando 
recife de 
corais...

O torpor parece ser emitido de todo o tipo
 de fonte que contribui para a 
poluição do ar e dos oceanos.

Esse torpor 
incomum está 

transformando
 os humanos em 

poluidores

De onde 
está vindo 

isso ?

Ai, meu Deus! 
Parece que o 

torpor está até 
debaixo d’água.

Entrando 
em Modo 

Submarino

Tudo parece 
bem deste 

lado...

Apertem 
os cintos e 
vamos lá!

SPLASH !

Indústria

Desmatamento
Pecuária       

INDUSTRIAL



     A ATIVIDADE HUMANA NA TERRA PODE 
CAUSAR POLUIÇÃO, QUE LEVA A EFEITOS 
DESTRUTIVOS EM TODO O ECOSSISTEMA      

QUANDO A VIDA DEBAIXO D’ÁGUA 
É PREJUDICADA, A VIDA NA 

TERRA TAMBÉM É.

ATÉ 
DEBAIXO 
D’ÁGUA. 

FRED: O recife parece ter 
sido danificado por causa 

do aumento da temperatura 
da água e do dióxido 

de carbono...

Ah, não!

...que chamamos
 de “acidificação”.

cuidado !

AnnIE ?



Manobra 
evasiva !

Oh, 
precisamos ter 

cuidado.

quase fomos 
pegos pelo 

torpor !

Meus Raios 
de Sol podem 
dissolvê-lo, 
mas apenas 

temporariamente.

ZZZZZAAAP !

Se você fizer mudanças simples em sua 
rotina, pode ajudar a reduzir emissões 
de combustíveis fósseis e auxiliar 

a salvar a vida marinha e os 
ecossistemas.



Eles podem 
mudar os tipos 
de alimentos 

que consomem.

Agora 
precisamos 

evitar que essa 
coisa volte !

Não podemos zapear cada 
torpor.

Agora 
podemos 

iniciar nossas 
férias!

Quando os humanos 
fizerem mudanças, a 
fonte do torpor irá 

desaparecer.

Sim, e mudar 
seus meios de 
transporte.

Mais à frente,
 vejo...

Apenas os humanos podem 
deter a volta do torpor.

Chegamos ao 
resort!

ZZZZZAAP !



Quando a água fica 
mais ácida, as conchas 

dos animais marinhos se 
dissolvem.

A acidez causa danos aos 
sentidos dos animais.

O CO2 misturado à água 
faz com que ela fique 

mais ácida.

Desde os anos 1800, as 
águas superficiais dos 

oceanos têm se tornado 
mais ácidas.

Isso reduz a quantidade de 
peixes para alimentar a 
vida marinha e os humanos.

Se nós não reduzirmos a 
poluição por CO2, isso 

vai piorar e impactar 
muito a vida nos oceanos 

de todo o mundo.

Você é agora um 
membro do nosso time de 
Solução para a Poluição
 e pode zapear o torpor!

 Todos 
precisamos 

fazer a nossa parte 
para preservar os 

ecossistemas 
marinhos.



PARA OBTER AS RESPOSTAS E SABER MAIS SOBRE O QUE VOCÊ PODE FAZER PARA ACABAR COM O TORPOR, VEJA A PROXIMÁ PÁGINA E ACESSE WWW.ANNIESUNBEAM.COM.

oi,  
eu sou  

ANNIE 
SUNBEAM!

Você 
consegue 
encontraR 

maneiras de 
impedir que a 

fonte do torpor
 se espalhe e 
salvar a vida 

marinha ?

COMO PROTEGER A VIDA
DEBAIXO D’ÁGUA
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Respostas de Como Proteger a Vida Debaixo d’Água :
Reciclar. Jogar lixo na lixeira. Limpar a areia da praia. Utilizar bolsas de lona para carregar livros e compras. Andar de bicicleta. Dirigir um carro elétrico. 
Energia eólica. Instalar painéis solares em sua casa. Práticas sustentáveis de pesca (comprar Peixes com Certificação MSC). 

’
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17 objetivos para atingir 
3 metas extraordinárias nos 

próximos 15 anos...

1. Acabar com a Pobreza Extrema

2. Lutar contra a Desigualdade e a 
Injustiça

3. Consertar as 
Mudanças Climáticas

Para alcançar esses objetivos, 
no entanto, todo mundo, por mais 

jovem que seja, precisa fazer 
parte da mudança. Portanto, junte-

se ao nosso movimento, divulgue 
os Objetivos e incentive outras 

pessoas a se tornar a geração que 
mudou o mundo!



OBJETIVO 14: VIDA DEBAIXO D’ÁGUA
Conservar e utilizar os oceanos, mares e recursos 
marinhos de maneira sustentável. Para atingir o 
Objetivo 14, os países concordaram em :

•   Reduzir a poluição marinha até 2025, já que grande parte dela vem 
das atividades humanas na terra.

      
•   Elaborar leis que proíbam a pesca ilegal, em excesso e outras 

práticas destrutivas de pesca.

•  Prover ajuda financeira aos países mais pobres e pequenas ilhas para         
    proteger e gerenciar os recursos marinhos, pensando no futuro.

•   Minimizar e tratar os impactos da acidificação dos oceanos.

•   Até 2030, aumentar os benefícios econômicos para pequenas ilhas, 
países em desenvolvimento e menos desenvolvidos para o uso 
sustentável de recursos marinhos, incluindo a gestão sustentável da 
pesca, aquicultura e turismo.



COMO UM MEMBRO DA EQUIPE AnnIE 
SUNBEAM DE SOLUçãO PARA A POLUIçãO, 

SUA MIssãO é REPAssAR A AMIGOS E 
FAMíLIA A IMPORTANCIA DE PROTEGER 
OS OCEANOS E SEU AMBIENTE. PARA 

SABER MAIS COMO EVITAR QUE O TORPOR 
CONTROLE OS SERES HUMANOS, ACEssE 

AnnIESUNBEAM.COM.

[Portuguese[ Portugues
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