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RAZÕES PARA A VENDA
– Aborda de maneira lúdica o
tema de cidadania e política
– Discute os ciclos naturaisda
Terra e mudanças climáticas
– Ilustrações instigantes
– Texto fluido e original

Uma pequena cidade tinha um prefeito cheio de ideias estranhas que
resolveu, sem dar satisfações a ninguém, comprar uma máquina que
tinha a capacidade de alterar a duração das estações do ano. Fez
discurso, apresentou a engenhoca ao povo e declarou: “vamos decidir
quanto tempo vão durar as estações do ano.”
O resultado da votação apurou que todas as estações tiveram igual
quantidade de votos, de forma que sua distribuição deveria manter-se
como sempre fora.
Inconformado, o prefeito repetiu a votação várias vezes, sempre com
o mesmo resultado – a população não mudava de ideia.
Muito aborrecido, resolveu ele mesmo fazer o que queria desde a
compra da tal máquina: encurtou o inverno, outono e primavera
deixou o verão com oito meses. Maravilhado com resultado, o prefeito
arrumou as malas e rumou para a praia onde ficava sua linda casa de
veraneio...
E o povo? Sofria muito com as mudanças - uns trabalhavam
demasiado, outros de menos. O comércio não sabia mais o que
venderia, a agricultura foi afetada, houve inundações, alagamentos e
o prefeito... Na praia.
Então, a população se reuniu para acabar com aquela confusa decisão
do prefeito. Procuraram a chave da incrível máquina, mas o prefeito
tinha escondido em sua casa de veraneio. O que fazer? Chamaram o
ferreiro que começou o desmonte da dita máquina, tirando porcas,
parafusos, molas e destruindo a engenhoca.
O que se sucedeu foi um caos: tempestades, ventos furiosos, chuva
e mais chuva, mas depois, o sol brilhou forte. Estavam em plena
Primavera!
O prefeito, estarrecido, voltou correndo pra ver o que acontecia e, se
surpreendeu. O povo estava fazendo uma nova eleição para escolher
um novo prefeito.

SOBRE O LIVRO E AS ILUSTRAÇÕES
A história aborda importantes temas como cidadania e política. São
levantadas questões sobre as funções dos políticos que exercem
cargos no poder executivo, sobre abuso de poder e democracia. Além
disso, é possível discutir os ciclos naturais da Terra, as estações do ano
e os efeitos e implicações das mudanças climáticas. As ilustrações
ricas e coloridas, que despertam a imaginação dos leitores, dão o tom
da narrativa de maneira lúdica fluida.

PÚBLICO LEITOR
O livro é indicado para crianças a partir de 4 anos, com leitura
compartilhada com adultos.
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