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A Amazônia é a maior floresta tropi-
cal do mundo com a maior biodiversi-
dade, logo merece um dia em sua 
homenagem. A data (5 de setembro) 
foi escolhida, pois foi em 5 de setem-
bro de 1850 que D.Pedro II criou a 
província do Amazonas. 
  
É uma data voltada para a conscien-
tização da população sobre a impor-
tância da floresta amazônica para o 
meio ambiente. Além da riqueza de 
vida (vegetal e animal), a Amazônia 
é rica em rios, lagos e diversos recur-
sos naturais. Toda esta riqueza e 
beleza devem ser preservadas para 
as futuras gerações. A exploração 
dos recursos da Amazônia deve ser 
feita de forma sustentável, ou seja, 
sem agredir a natureza.  
  
Um sério problema enfrentado pela 
Amazônia nas últimas décadas e que 
devemos refletir e agir é a questão 
do desmatamento ilegal. Com o obje-
tivo de retirar madeira ou ampliar 
áreas para pasto e plantações, mui-
tas pessoas estão devastando a flo-
resta amazônica. 
O desflorestamento afeta diretamen-
te a fauna e a flora da região, cau-
sando danos irreversíveis ao ecos-
sistema amazônico. 
  

Além do desmatamento, podemos citar 
outros problemas que atingem a Amazô-
nia são: biopirataria (contrabando de ani-
mais e de plantas); pesca e caça ilegais e 
sem controle; conflitos por disputas de 
terras. 
  
Objetivos da data 
  
- Conscientizar as pessoas sobre a impor-
tância da Amazônia para o Meio Ambien-
te; 
  
- Debater sobre os problemas atuais da 
Amazônia; 
  
- Educar e informar, principalmente jovens 
e adolescentes, sobre a importância da 
preservação da floresta amazônica. 

 

http://www.suapesquisa.com/
datascomemorativas/dia_amazonia.htm 
 
Colaboração  Marlene Mello    (CDCM  
Kopcak) 

Dia da Amazônia 

ASSOCIAÇÃO PADRE MOREIRA 

Dia da Amazônia 01 

Aniversariantes do Mês 01 

Dia Internacional da 
Paz 

02 

Dia da Juventude do 
Brasil 

02 

Dia da Defesa e da 
Fauna 

03 

Início da Primavera 04 

Reflexão 05 

Nesta edição: 

Que Deus, em sua 

infinita bondade, lhe 

dê tudo de bom que 

você merece. Que vo-

cê tenha muita alegria, 

paz, saúde e felicida-

de. Parabéns!  

http://www.suapesquisa.com/datascomemorativas/dia_amazonia.htm
http://www.suapesquisa.com/datascomemorativas/dia_amazonia.htm


Origem da data 

Esta iniciativa mundial 

foi estabelecida pelas 

Nações Unidas em 

1981 e foi comemorada 

pela primeira vez em 

setembro de 1982. 

Em 2002 a Assembleia 

Geral das Nações Uni-

das declarou oficial-

mente o dia 21 de se-

tembro como o Dia In-

ternacional da Paz. 

Objetivos do dia 

A comemoração tem 

como objetivo levar as 

pessoas a sensibiliza-

ram-se para a necessi-

dade da paz no mundo 

e para promoverem a-

tos que tenham como 

resultado o fim dos 

conflitos entre povos e 

a consagração da paz 

mundial. O fim deste 

dia é que a pessoa faça 

algo pela paz. Entre 

outras ideias, pode co-

locar uma bandeira 

branca na sua casa, per-

doar um amigo, fazer 

um donativo, juntar-se 

aos eventos realizados 

pelo mundo, partilhar a 

página oficial deste dia 

ou a música Imagine de 

John Lennon nas redes 

sociais ou assinar peti-

ções que circulam pela 

internet pela paz. 

http://www.calendarr.com/portug

al/dia-internacional-da-paz/ 

Colaboração Dailza CCA 
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Dia Internacional da Paz 

deve ser educada com 

responsabilidade, pois 

representa o futuro da 

nação. 

Saiba mais sobre o Dia 

Internacional da Juventu-

de. 

Originalmente, o Dia da 

Juventude foi criado por 

in ic ia t iva  da ONU 

(Organização das Nações 

Unidas), em 1985, que foi 

considerado o Ano Inter-

nacional da Juventude. 

No Brasil, o Dia da Juven-

tude foi oficialmente de-

cretado com a Lei nº 

10.515, de 11 de julho 

de 2002, instituindo o dia 

12 de agosto como o Dia 

Nacional da Juventude. 

No entanto, os jovens 

brasileiros ainda ganha-

ram um outro dia especi-

al, sendo muito comum a 

comemoração desta data 

também em 22 de setem-

bro. Em algumas regiões, 

os jovens ainda são ho-

menageados no mês de 

março. 

 

http://www.calendarr.co

m / b r a s i l / d i a - d a -

juventude-do-brasil/ 
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Dias Melhores 

 

Dia da Juventude do Brasil 

O Dia da Juventude do 

Brasil é celebrado anual-

mente em 22 de setem-

bro. 

A juventude brasileira tem 

um histórico de grandes 

lutas e percursoras de 

importantes mudanças 

políticas no cenário nacio-

nal. O Dia da Juventude 

do Brasil visa justamente 

homenagear toda essa 

história. 

Esta data, impulsionada 

pelo Dia Internacional da 

Juventude, em 12 de 

agosto, serve para home-

nagear e conscientizar as 

pessoas sobre a impor-

tância desta classe, que 
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http://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-da-juventude/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-da-juventude/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-da-juventude/


Dia da Defesa e da Fauna 

O comércio internacional da 
vida selvagem tem sido o único 
estímulo para a caça predatória 
de diversos animais que se en-
contram em risco de extinção 
em vários países do mundo. O 
Brasil firmou, em 3 de março de 
1973, a convenção sobre o 
"Comércio Internacional das 
Espécies da Flora e da Fauna 
Selvagens em Perigo de Extin-
ção - CITES", mas ela só foi 
regulamentada no ano 2000,  
p e l o  D e c r e t o  3 . 6 0 7 . 
A lei brasileira que trata sobre a 
crueldade contra os animais data 
de 1924, e regulamentava as Ca-
sas de Diversões Públicas, proi-
bindo as corridas de touros, gar-
raios (bezerros) e novilhos, bri-
gas de galos e canários, dentre 
outras diversões que causassem 
sofrimento aos animais. 
 

De acordo com essa lei, os aten-
tados aos animais domésticos e 
exóticos eram classificados co-
mo contravenção, enquanto os 
atentados aos animais da fauna 
brasileira, eram considerados 
crimes. A Lei 9.605, de 1998, 
veio corrigi-la, classificando co-
mo crime qualquer atentado aos 
animais, independentemente de 
sua natureza. As sanções penais 
e administrativas para as infra-
ções contra a fauna, seja ela, sil-
vestre, nativa, exótica ou domés-

tica, foram regulamentadas pelo 
Decreto 3.179, de 1999. 
 
O tráfico de animais silvestres é 
o terceiro maior negócio ilícito 
do mundo, estando somente a-
baixo dos tráficos de drogas e de 
armas. Esse comércio movimen-
ta um mercado internacional de 
bilhões de dólares, anualmente - 
só o Brasil é responsável por 
mais de dez por cento dessa re-
ceita. Doze milhões de animais 
são retirados de nossas florestas 
t o d o s  o s  a n o s . 
 
Desse total, estima-se que cerca 
de 30% abasteça o mercado in-
ternacional e 70%, o mercado 
interno. E ainda, pouco menos 
de 50% dos animais traficados 
chegam com vida ao seu destino 
final. Nossa lista oficial de ani-
mais ameaçados de extinção já 
ultrapassa 200 (duzentas) espé-
cies. 

 
A natureza é abundante, mas 
seus recursos podem acabar. A 
predação contínua é declarada e 
irremediável porque, apesar das 
leis, não há fiscalização suficien-
te para impedi-la. Entretanto, a 
natureza é sábia e sua lei nunca 
falha, pois ela pune quem não a 
respeita, de uma maneira ou de 
outra, mais cedo ou mais tarde. 

Nessa a convivência diária e 
constante, a consciência de ge-
rações para a utilização dos re-
cursos naturais mostra que são 
indispensáveis regras claras que 
imponham o respeito e cuidado 
para a preservação da natureza 
e todos os animais. Dessa for-
ma as sociedades adotaram co-
mo regras de convivência as 
práticas que definem padrões e 
comportamentos, aliadas às 
penalidades aplicáveis para o 
seu eventual descumprimento. 
 

 

http://www.portalescolar.net/
2011/07/dia-da-defesa-da-
fauna-22-de-setembro.html 

 

Colaboração Paula MSE Espa-
ço Juventude e Cidadania 
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A primavera , é 
a estação do ano que 
s e  s e g u e 
ao Inverno e precede 
o Verão. É tipicamen-
t e  a s s o c i a d a 
ao reflorescimento da
 flora terrestre. 

A Primavera do he-
misfério norte é cha-
mada de "Primavera 
boreal" e a do hemis-
fério sul é chamada 
de "Primavera aus-
tral". A "Primavera 
b o r e a l " , 
no Hemisfério Norte, 
tem início na data 20 
de Março e termina 
em 21 de junho. A 
"Primavera austral", 
no Hemisfério Sul, 
tem início na data 22 
de setembro e termi-
na a 21 de dezem-
bro. 

Do ponto de vista 
da Astronomia, a pri-
mavera do hemisfério 

s u l  i n i c i a - s e 
no equinócio de Se-
tembro e termina 
no solstício de De-
zembro, no caso do 
hemisfério norte inici-
a-se noequinócio de 
Março e termina 
no solstício de Junho. 

Como se constata, 
e m  u m a  d a -
ta equinocial o dia e 
a noite têm a mesma 
duração na linha do 
equador. A cada dia 
que passa, o dia au-
menta e a noite vai 
encurtando um pou-
co, aumentando, as-
sim, a insolação do 
hemisfério respecti-
vo. 

Estas divisões das 

estações por equinó-

cios e solstícios po-

derão ser fonte de 

equívocos, mas deve

-se levar em conta a 

influência dos ocea-

nos na temperatura 

média das estações. 

Na Primavera do he-

misfério sul, os ocea-

nos meridionais ain-

da estão frios e vão 

aos poucos aquecen-

do, fazendo a Prima-

vera ter temperaturas 

amenas ao longo 

desta estação. Mas 

na do hemisfério nor-

te, por ser maior a 

parte continental, as 

temperaturas costu-

mam aumentar mais 

rapidamente. 

 

h t t p s : / /

pt.wikipedia.org/wiki/

Primavera 
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Espaço Juventude e Ci-

dadania 

Dia da Primavera 

Estação do meu Jardim 

Bondosa, bela e sincera. 

Tua luz jamais tem fim. 

Tu és como a 

primavera. 

A estação do meu 

jardim.  
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A Primavera está frequen-
temente associada ao desa-

brochar das flores. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_do_ano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inverno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hemisf%C3%A9rio_norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hemisf%C3%A9rio_sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Astronomia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Equin%C3%B3cio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solst%C3%ADcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Equin%C3%B3cio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solst%C3%ADcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Equin%C3%B3cio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flor
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