
���Meu Rio de São Francisco,

Nea grande turvação,

Vim te dar um gole d água
E pedir tua benção.�
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NÃO a degradação da mata ciliar e aos rejeitos NÃO a degradação da mata ciliar e aos rejeitos 
minerários que comprometem a biodiversidade.minerários que comprometem a biodiversidade.
NÃO a degradação da mata ciliar e aos rejeitos 

minerários que comprometem a biodiversidade.

SIM aos povos e comunidades tradicionais SIM aos povos e comunidades tradicionais 
ribeirinhas e da Bacia que são guardiões ribeirinhas e da Bacia que são guardiões 

seculares do Velo Chico.seculares do Velo Chico.

SIM aos povos e comunidades tradicionais 
ribeirinhas e da Bacia que são guardiões 

seculares do Velo Chico.

NÃO ao descarte dos esgotos industrias, NÃO ao descarte dos esgotos industrias, 
domésticos e hospitalares não tratados.domésticos e hospitalares não tratados.

NÃO ao descarte dos esgotos industrias, 
domésticos e hospitalares não tratados.

NÃO a supressão e queima da vegetação NÃO a supressão e queima da vegetação 
nativa na Bacia do rio São Francisco.nativa na Bacia do rio São Francisco.

NÃO a supressão e queima da vegetação 
nativa na Bacia do rio São Francisco.

SIM a preservação e revitalização do rio São SIM a preservação e revitalização do rio São 
Francisco reivindicadas pelos povos em luta.Francisco reivindicadas pelos povos em luta.
SIM a preservação e revitalização do rio São 
Francisco reivindicadas pelos povos em luta.

SIM a captação arti�cial e natural da água de chuva SIM a captação arti�cial e natural da água de chuva 
e demais ações de Convivência com os biomas.e demais ações de Convivência com os biomas.

SIM a captação arti�cial e natural da água de chuva 
e demais ações de Convivência com os biomas.

NÃO a exposição do solo da Bacia e as barragens NÃO a exposição do solo da Bacia e as barragens 
que provocam o assoreamento do rio.que provocam o assoreamento do rio.

NÃO a exposição do solo da Bacia e as barragens 
que provocam o assoreamento do rio.

SIM ao povo  que faz do rio seu bancoSIM ao povo  que faz do rio seu banco
de alimentos de abastecimento de água, sua fonte de de alimentos de abastecimento de água, sua fonte de 

cultura, suas lendas, poesias, mistérios e fonte de vida.cultura, suas lendas, poesias, mistérios e fonte de vida.

SIM ao povo  que faz do rio seu banco
de alimentos de abastecimento de água, sua fonte de 

cultura, suas lendas, poesias, mistérios e fonte de vida.

���Meu Rio de São Francisco,

Nea grande turvação,

Vim te dar um gole d água
E pedir tua benção.�

���Meu Rio de São Francisco,

Nea grande turvação,

Vim te dar um gole d água
E pedir tua benção.�
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