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oca está fazendo história!
Primeiro descobriu que meio ambiente não

é algo distante e abstrato, mas que começa
no meio da gente. Em conversas com a vovó
aprendeu que a qualidade de vida das pessoas
está associada à proteção das matas, das
águas e da fauna. Que é preciso a sociedade
se organizar para defender tudo isso.

Depois, percorreu com sua amiga Joaninha,
um dos mais importantes rios do nosso
estado: o Ipojuca. Viajando das nascentes
até o estuário, descobriram muitos conflitos
de uso da água e a importância do respeito às
regras da natureza para que o rio continue
vivo.

Agora, Joca e Joaninha descobre o ar. Ficam
sabendo, por exemplo, que sem ele não dá pra
viver mais de 5 minutos.

Assim estão todos convidados a viver essa
nova estória, e a fazer história com o Joca.

Ricardo Braga
Diretor Presidente da CPRH

Apresentação

J

3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



� Um homem adulto médio
necessita, diariamente, de
cerca de 1 quilo e meio de
alimentos sólidos, 2,5 litros de
água e cerca de 15 quilos de ar?

� Em dezembro de 1952, a
primeira ocorrência grave de
poluição do ar, em Londres,
matou 4 mil pessoas?

� Um pessoa pode viver 5 ou
mais semanas sem alimentos, 5
dias sem água, mas não
sobrevive a mais de 5 minutos
sem ar?

� Somente em 1966 a cidade de
Tóquio teve mais de sessenta
sinas graves de poluição, e é
uma cidade onde há quatro
vezes mais bronquite por mil
habitantes do que o resto do
Japão?

� Moradores de cidades com
altas taxas de poluição têm
entre 15 e 17% mais

possibilidade de morrer
precocemente do que os
residentes em cidades com níveis
baixos de contaminação?

� A substituição de um ônibus a
diesel por um a gás natural
resulta na diminuição de
aproximadamente 2.310kg / ano
de poluentes na atmosfera?

� Um sistema de transporte
coletivo regulado representa uma
economia de até 30% no consumo
de combustíveis, além de emitir
menos poluentes para a
atmosfera?

� A CPRH realiza o
monitoramento da qualidade do
ar na Região metropolitana do
Recife desde 1990?

� A CPRH tem constatado que as
maiores concentrações de
poluentes atmosféricos são
registradas nas principais
avenidas de tráfego?
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