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Ivan é um menino que gosta muito de milho. 
Os amigos zombam dele por causa disso.

Zuzá é uma abelha que não aguenta mais
o veneno que espalham pelo ar.

Então eles saem à procura de um refúgio.







- Aaah! - Grita Ivan - Quem é você? 
Ou melhor, o que é você?

- Eu sou uma abelha nativa e meu nome é Zuzá.

- Uma abelha? - Pergunta Ivan
- Nunca vi uma abelha assim como você!

- Existem muitos tipos de abelhas no Brasil.
Muitas são como eu, sem ferrão. - Diz Zuzá.



- E você também faz mel?
Pergunta Ivan, curioso.

- Sim! Mas o néctar anda em falta lá onde eu moro.
Explica Zuzá. 

- Se você não vai me picar e não tem ferrão,
o que está fazendo aqui? - Retruca Ivan.



- Ahhhh...
Suspira Zuzá.



- Eu moro aqui perto
com minha família.

- Lá sempre foi um ótimo
lugar para viver.

Eu tinha sete mil irmãs.

- Com elas, eu procurava néctar, 
carregava pólen
e produzia mel.

- Isso dava muito trabalho,
mas a floresta ficava linda,
cheia de frutas e árvores diferentes. 



- Até que algumas pessoas
começaram a jogar veneno no nosso campo.
As flores ficaram estranhas e murchas.
Está difícil fazer o nosso trabalho.

- A minha família está morrendo. 
Agora a nossa colmeia só tem 
trezentas e sessenta abelhas.

Ivan percebe a tristeza
de Zuzá e diz:
- Poxa! Eu não sabia disso…
Sinto muito, Zuzá!



Para tentar animar Zuzá,
Ivan decide contar a sua história:
- Eu sou o Ivan e me sinto feliz quando venho aqui.

- Neste lugar, encontro um monte de bichos para conversar.
Eu brinco com o vento e vejo todas as cores da floresta.

Meu avô plantou aquele milho ali.
É um milho puro, sem veneno. 



- Adoro esse milho!
Eu como todos os dias! 

- O problema é que riem de mim por causa disso,
mas eu continuo comendo mesmo assim.

Me faz tão bem!

- Quando crescer, vou continuar
cuidando do milho que meu avô
deixou para o mundo.



A beleza da floresta encanta os novos amigos.
- Por que você está aqui e não com a sua família? - Ivan pergunta.

- Eu só precisava respirar ar puro e aqui tem bastante.
Responde Zuzá.

- Adoro seu zumbido, Zuzá! - Diz Ivan.  

- Olha como está lindo
o pôr do sol! - Diz Zuzá.
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A floresta colorida e biodiversa é o cenário 
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