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HERÓIS DA FLORESTA
Só podia ser ideia da Manuela! Um acampamento com a turma! Topamos e lá fomos nós, os
cinco amigos: o Quinteto Aventura. Até o Túlio resolveu ir, aquele medroso. No meio da trilha, uma
surpresa muito triste: várias árvores cortadas pelo caminho. Aquilo nos intrigou. Ester propôs que
seguíssemos o caminho da devastação.
Após uma hora de caminhada e suspense, chegamos a uma clareira e curiosamente,
observamos carros com enormes gaiolas repletas de animais e pássaros presos. Que coisa horrível!!!
Como alguém podia fazer uma crueldade daquelas? Ficamos escondidos e bolamos um plano.
A Aninha queria quebrar as gaiolas, mas estávamos preocupados com os caçadores, pois
chegariam a qualquer momento. Resolvemos que o Bruno voltaria para chamar ajuda e tentaríamos
libertar os animais. Estávamos muito nervosos e preocupados, pois não poderíamos ser pegos. E,
quando víamos os animais tristes e presos, tínhamos mais pena ainda deles.
Túlio pediu que vigiassem, correu até a clareira, abriu uma gaiola e libertou muitos pássaros
coloridos, foi incrível vê-los livres, a Manu correu até a outra e libertou vários macaquinhos lindos, que
correram e subiram numa gigantesca árvore.
De repente, ouvimos passos e nos escondemos. Eram os caçadores. Assim que viram as gaiolas
abertas, ficaram loucos e guardaram tudo para fugirem. E agora? O que fazer? Neste instante, ouvimos
o melhor barulho do mundo para aquela ocasião: bruno trazendo policiais que deram ordem de prisão
aos caçadores. Foi como num filme de ação: os bandidos presos pelos mocinhos e o final feliz. Ops!
Quase tudo. Ainda faltava libertar os pássaros de uma grande gaiola. Coube a mim essa missão, ver
aqueles pássaros voando livres foi a sensação mais gratificante que tive na vida.
Nosso Quinteto Aventura ganhou um novo lema, e todos gritamos juntos: “ Fazer o bem sem
olhar a quem!!!”
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