
CAPÍTULO 1
“O SONHO”



Era um lugar com muitas riquezas naturais e que de tão extenso, não dava para 
ver onde começava e nem onde terminava.  

onta uma lenda, que há muitas décadas existia um Reino chamado Agrus. 



Reino de Agrus tinha um 
bom rei chamado Amós. 



povo do Reino de Agrus vivia da agricultura e da pecuária, que eram as mais 
prósperas de todo o mundo. 

As terras eram férteis e permitiam a plantação de muitos alimentos: de grãos a frutas.  
Ali, em se plantando, tudo dava. 



uma certa noite, o Rei Amós teve um pesadelo 
terrível: ele sonhou que os membros do seu 
corpo ganharam vida própria e se rebelaram. 



mão direita batia em seu 
rosto; a mão esquerda acenava 
freneticamente; o seu pé direito 
caminhava para frente, mas o pé 
esquerdo tentava ir para trás. 

Por dias o sonho se repetiu e deixou  
o Rei aterrorizado.  



Então o Rei ordenou que soldados da guarda real trouxessem o Mago Antares à sua presença.

ansado por não conseguir dormir, decidiu pedir que um mago chamado 
Antares decifrasse aquele pesadelo.



á no castelo, o Mago 
ouviu atentamente ao 
Rei contar o seu sonho. 

Naquele momento o Mago não 
tinha uma explicação, por isso 
pediu um tempo para refletir.



oltando para sua  
casa o velho Mago 
meditava sobre o que  
o Rei havia lhe contado. 

Mas, ao atravessar a praça central, seus pensamentos foram interrompidos por um barulho 
ensurdecedor. Aquele era o local em que produtores rurais e comerciantes se reuniam 
para vender seus produtos. Só que, ao invés de negociarem, eles brigavam entre si. 



produtor de arroz brigava com o produtor de feijão porque 
queria provar que seu produto era melhor; o criador 
de bois brigava com o criador de suínos porque queria 
mostrar que a sua criação, sim, era a que tinha mais valor. 

E assim todos viviam em uma total desunião, cada um tentando mostrar 
que o seu produto era o melhor. 



Mago parou e por um bom 
tempo observou toda  
aquela confusão. 

Depois seguiu para sua casa meditando.



o dia seguinte, o Mago voltou 
ao castelo para contar sua 
explicação sobre o pesadelo 
que muito incomodava o Rei.

Disse o Mago ao Rei: “Majestade, ontem 
quando voltava para minha casa me 
deparei com produtores brigando entre 
si, tentando mostrar que uma plantação 
é melhor do que a outra. Essa disputa 
gera rupturas e a desunião do seu povo. 

O seu pesadelo é um aviso de que algo 

deve ser feito para que o seu reino não  
se torne um caos.

A nossa agricultura e a nossa pecuária  
são as melhores, o Agro é a nossa vida.  
O senhor sabe: ‘somos todos Agro’.

No seu sonho cada um dos seus membros 
representa um tipo de produtor: a sua mão 
direita pode ser o produtor de arroz; a mão 
esquerda o plantador de feijão; o seu pé 
esquerdo pode ser o criador de bois e seu 
pé direito o criador de suínos. Todos eles 
desunidos, causam a grande confusão.

Por isso, o meu conselho é que Vossa 
Alteza reúna todos os produtores e 
os oriente a trabalharem unidos, um 
ajudando ao outro. Porque assim é que 
deve ser: a união levando à harmonia e 
construindo a prosperidade do seu reino”.

Sua Majestade ouviu com muita atenção 
tudo o que o Mago lhe aconselhou e, ao 
final de toda a explicação, agradeceu e  
lhe deu valiosas moedas de ouro.



mediatamente o Rei Amós convocou uma reunião com 
os seus assessores e lhes ordenou que redigissem um 
decreto orientando que, a partir daquela data, todos os 
produtores deveriam se unir e trabalharem em conjunto. 



onta a lenda que assim surgiram as combinações que até hoje conhecemos. 
O produtor de arroz passou a ajudar o produtor de feijão, formando o 
combinado “arroz com feijão”. 

O produtor de trigo passou a ajudar o criador de vaca de leite, que também produzia a 
manteiga, e juntos criaram o famoso “pão com manteiga”. 

Alguns dizem que a combinação da goiabada com queijo foi chamada de “Romeu e Julieta” 
em homenagem ao romance que aconteceu em um outro reino, mas essa é uma outra estória.



ara marcar esse movimento, o Rei mandou desenhar um brasão, 
que foi transformado em uma bandeira, e trazia a frase “In Uno 
Solo Vox”, que traduzindo significa “Todos A Uma Só Voz”.



Rei Amós tornou o seu país o mais próspero, o mais forte e o maior provedor 
de alimentos da face da terra. 

Tamanho foi o crescimento que o Reino de Agrus passou a ser conhecido como o  
“Celeiro do Mundo”.
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personagem ao seu elemento

Preencha o nome dos animais

VAMOS NOS DIVERTIR?



Ligue os pontos, complete e pinte os personagens
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