




Vai contar nossas histórias? Que tal uma lida antes para 
ensaiar as falas e os movimentos dos personagens?

Assim, sua desenvoltura e a experiência dos espectadores 
fica ainda melhor. Vamos juntos transformar nossas crianças 
em adultos mais conscientes no futuro.



SATO: 
Ei, ei, o que você está fazendo aí?

BANJA (animado): 
Tomando um banho top de mangueira, “tá” muito quente!

SATO (preocupado): 
Mas ó, isso aí não é top não, viu?! Água é coisa séria, não 
dá para ficar gastando de brincadeira.

BANJA (confuso): 
Iiiih, e é? 

SATO: 
Faz de conta que essa garrafa é toda água do planeta. De 
toooda essa água, só o que tá nessa tampinha é o que dá 
pra gente consumir (beber, tomar banho, regar as plan-
tas...). Tem que ser esperto, e atento, na hora de usar.

BANJA (pensativo): 
Poxa, só esse pouquinho? Não sabia!

SATO: 
Pois é, por isso que a gente precisa cuidar do meio am-
biente e não desperdiçar água. Meu nome é Sato. E o seu?

BANJA: 
Que sensato você, Sato! Eu sou Banja! Ô Sato, tem como 
eu saber mais sobre esse assunto?

SATO: 
Cola em mim que é sucesso! 

BANJA (animado): 
Demorou! Essa mangueira aqui já vou deixar desligada!

SATO: 
É, Banja, não esbanja!
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BANJA (cantando e segurando as notas do próprio 
nome como em realities de música): 
O meu nome é Banja, eu sou muito alto astral! Can-
to muito bem e sou um cara legal...

Efeito sonoro de campainha de reprovação.

SATO: 
Banja, já te falei: não esbanja!

BANJA (convencido): 
Aaahh, eu sei que eu sou superafinado...

Foi a afinação?

SATO: 
Muito pelo contrário, esse chuveiro ligado sem ne-
cessidade desafinou tudo. No banho também não 
pode desperdiçar água.

BANJA:
Ops...

BANHO
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SATO:
Ei, Banja! Ficou bonitão
de máscara! Tá lavando bem as mãos?

BANJA:
Claro! Cuidando de mim
e do próximo.

SATO:
Isso aí! Precisamos também cuidar
da água. Você sabe, né?

BANJA:
Tô ligado. O período de estiagem está chegando – 
e é preciso economizar.

SATO:
Mandou bem, Banja. Também
é importante manter o pagamento
das faturas em dia.

SATO:
Assim a Saneago continua
atendendo todo mundo com qualidade.

BANJA:
Começamos bem essa nova temporada. É NÓIS!

ESTIAGEM
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BANJA: 
Segura essa!

SATO: 
Essa não, a bola caiu lá na casa da Dona Faísca! 

BANJA:
Olha, Sato. Ela vai colocar fogo no lixo! 

DONA FAÍSCA: 
Perderam algo, meninos?

BANJA:
A gente só queria nossa...

SATO INTERROMPE A FALA DE BANJA: 
Dona Faísca, queimar lixo polui o ar e pode causar 
incêndios.

BANJA:
E dificulta a respiração... cof, cof. 

DONA FAÍSCA: 
Mas o que eu faço? 

SATO: 
É só dar o destino correto.

BANJA:
Eu ajudo você. Vamos separar para reciclagem.

DONA FAÍSCA:
Obrigada. Depois dessa ajudinha, tem pamonha 
quentinha.

BANJA E SATO FAZEM:
HUMMMMMM
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SATO: 
Banja, o Ifome (Ai fome) chegou! Cadê você?!

BANJA: 
Tô lavando a mão!

SATO: 
Isso aí, merece aplausos.

BANJA: 
Pois é, Sato. Lavar as mãos é muito importante para 
nossa saúde. E, claro: sempre fecho a torneira en-
quanto ensaboo.

SATO: 
Muito bem! Além de ser higiênico, a água é nossa 
aliada na prevenção de muitas doenças. Para isso, é 
preciso lavar todas as partes da mão. E nada como 
a ação do sabão e da água tratada da Saneago.

BANJA: 
Eu mesmo nunca mais
vou me descuidar com essa.
(barriga de Banja faz barulho)

E aí, partiu comer?
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DONA FAÍSCA (cantarolando):
Vou regar... vou regar... vou regar minhas planti-
nhas, vou regar...

SATO:
Dona Faísca, não desperdice água pra cuidar do 
jardim. Com dicas simples, você deixa suas planti-
nhas felizes e economiza.

BANJA:
Sempre utilize o regador.

SATO: 
Regue as plantas bem cedinho
ou no fim do dia para evitar
a evaporação da água.

BANJA:
Faça o teste. Coloque o dedo na terra
e veja se está seca. Se estiver úmida, dá pra esperar 
mais um pouquinho.

JARDIM
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BANJA: 
Sato, eu tive uma ideia genial
para aliviar o tempo seco!

SATO: 
Quero só ver!

BANJA: 
Partiu guerrinha de balão de água?

SATO: 
Banja, não esbanja. Nem pensar!
No tempo seco, devemos redobrar a atenção com 
o desperdício de água!

BANJA: 
E como faz pra melhorar a umidade?

SATO: 
Para isso, deixar uma toalha úmida
ou balde com água no ambiente
já é o suficiente. 

BANJA: 
Como sempre, muito sensato, Sato!

SATO: 
Dar uma olhadinha de vez em quando
no saneago.com.br/dicas
também ajuda!

OS DOIS JUNTOS RIEM.
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SATO: 
... e foi aí que eu falei...

BANJA:  
Sato, olha ali, água! Deve ser chuva!

SATO: 
Não, é um vazamento! Vamos tirar
uma foto e anotar o endereço.

BANJA: 
Já vou preparar um textão
pras redes sociais!

SATO: 
Banja, não esbanja! 
Melhor falar com a Saneago.
Pode ser por mensagem no chat
das redes sociais da empresa.

BANJA: 
Sério?

SATO: 
Sim! E quanto mais rápido informar, mais rápido 
vem o conserto.
Siga a Saneago aí.

BANJA OFF: 
E você acha que já não sigo?
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BANJA: 
Sato, você leu meus pensamentos! 

SATO: 
Deixa disso, Banja! Isso é óleo de cozinha!

BANJA (animado): 
Eba, então vai ter lanche!?

SATO: 
Banja, não esbanja! Esse óleo já foi usado. Eu 
coloquei aqui nessas garrafas porque não pode 
jogar no ralo! Se fizer isso, o óleo pode entupir os 
encanamentos. É prejuízo pra gente e pro meio 
ambiente.

BANJA (pensativo):
Sério?  

SATO:
E não é pouco, viu? Um litro de óleo de cozinha 
polui milhares de litros de água!

BANJA (correndo):
Partiu avisar lá em casa!

ÓLEO
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SATO (assustado): 
Banja, isso tudo é fome?

BANJA (agindo naturalmente): 
Ahaaam! Já tem 1 hora que eu não como... mas se 
eu não comer tudo, jogo o resto fora.

SATO: 
Banja, não esbanja! Quem desperdiça comida tam-
bém desperdiça água. Muita água é usada na pro-
dução dos alimentos. Se você joga comida no lixo, 
joga água também.

BANJA (desesperado): 
Ai, meu Deus, eu preciso fazer dieta?

SATO (risonho): 
Claro que não! É só colocar no prato apenas aquilo 
que você consegue comer.

BANJA: 
Humm... me parece bem mais sensato, hein, Sato?

SATO (baixinho): 
... uma dietinha também ajudaria!

DESPERDÍCIO
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SATO: 
Eeeei, Banja, por que você está desenrolando essa 
mangueira?!

BANJA: 
Ué, a gente combinou de regar o jardim!

SATO: 
Baaanja, não esbanja! Desliga isso! Desse jeito você 
até afoga essas plantas! Dá pra regar o jardim só 
usando o regador, olha só...

Viu? A gente economiza água, as plantas recebem 
o necessário e fica tudo florido.

BANJA (admirado): 
Sato, você é muito sensato! Eu também não sabia 
dessa.

REGADOR
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BANJA: 
Sato, me ajuda aqui!

Efeito sonoro para enfatizar a queda.

SATO: 
E esse tanto de sacola, Banja? Precisa MESMO de 
tudo isso?! Não esbanja!

BANJA (animado): 
Se preciso não sei, mas só tem coisa maneira.

SATO: 
Mas sabia que pra fabricar tudo o que a gente usa 
são gastos milhões de litros d’água? A água que a 
gente consome não é só a água que a gente bebe. 
Ela “tá” presente em tudo!

BANJA (decepcionado): 
Então tem que ter consciência com as compras 
também?! 

SATO: 
Aham! Faz bem para o planeta e para o bolso, viu?!

COMPRAS
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BANJA (animado): 
Sato, chega aqui pra você ver o que meu dentista 
me ensinou! 

SATO: 
Eee, Banja, tenho certeza de que ele não te ensi-
nou a deixar torneira aberta enquanto escova os 
dentes! Fecha aí, que assim você está desperdiçan-
do água. 

Banja, não esbanja!

TORNEIRA
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BANJA: 
Sato, “bora” lavar o quintal?

SATO (surpreso): 
Olha só, balde e vassoura! Não dá pra ficar “varren-
do” com a mangueira, né?

BANJA (orgulhoso): 
E ainda “tô” reutilizando a água que sobrou da má-
quina de lavar! Sou muito esperto, faço tudo certo, 
sempre. Você sabe disso!

SATO (cochichando para a câmera): 
Está aprendendo tudo no site da Saneago!

VASSOURA
HÍDRICA
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ROUPA

Aponte a câmera
do seu celular

para o código e
assista ao filme.

SATO (curioso): 
Banja, já acab...
Pera aí, você “tá” lavando uma peça por vez?

BANJA (empolgado): 
Não é massa?! É legal demais ficar vendo a roupa 
girar...

SATO: 
Banja, não esbanja! “Pra” lavar roupa suja, tem que 
juntar e lavar tudo de uma vez, “pra” economizar 
água... está esquecido!?

BANJA (sem graça e fugindo): 
Esqueci de ir embora.. FUI



saneago.com.br/dicas

A diversão não 
para por aqui. 
Acesse nosso site 
para encontrar 
mais dicas e 
atividades.



Saiba mais dicas de economia. Acesse:
saneago.com.br/dicas

0800 645 0115


