As datas comemorativas podem
resgatar fatos históricos e ainda
apresentar valores e tradições sociais.
O calendário ecológico, também
conhecido como calendário ambiental,
propõe datas comemorativas voltadas
para a educação ambiental para
levar conhecimentos sobre o meio
ambiente e a reflexão sobre impactos
ambientais à comunidade.
Essa ação apresenta temáticas

O QUE SÃO OS ODS
Os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) são uma campanha da
ONU, a Organização das Nações Unidas, para promover mudanças positivas
no mundo do futuro. Esses objetivos representam planos que todos os
Estados membros da ONU devem seguir para atingir seus objetivos.
E o Brasil é membro da ONU. Nessa edição da revista, destacamos o ODS 15,
que fala da importância de proteger as formas de vida terrestres.
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ambientais e propõe a reflexão sobre
mudanças de atitudes relacionadas ao
meio ambiente, de forma a conservar
e preservar a natureza.
Nesta primeira edição da revista, nós
destacamos as principais datas do
calendário ecológico que acontecem
nos meses de julho e agosto. Você
pode ver o calendário ambiental
completo no site do Ministério do
Meio Ambiente.

Julho

08

DIA NACIONAL DA CIÊNCIA E DO PESQUISADOR CIENTÍFICO
Ciência é um tipo de conhecimento que procura compreender verdades ou leis gerais que
fornecem uma explicação para o funcionamento das coisas. Para isso, o cientista realiza
observações. Esse dia foi criado em 2001, para incentivar a produção científica no Brasil.
Na mesma data é celebrado o Dia Nacional do Pesquisador Científico.

Julho

17
Julho

26

DIA DE PROTEÇÃO ÀS FLORESTAS
O Brasil abriga uma das mais importantes florestas do mundo: a Floresta Amazônica.
Na cultura popular brasileira, a proteção das florestas é personificada na figura mística do
Curupira, um espírito mágico que habita as florestas e ajuda a protegê-la da invasão
e ataque de pessoas má intencionadas. Por este motivo, o dia 17 de julho também
é considerado o Dia do Curupira, o “protetor das florestas”.

DIA DE PROTEÇÃO AOS MANGUEZAIS
Mais da metade, ou cerca de ¾, das espécies de peixes marinhos de interesse
comercial dependem dos manguezais para se desenvolverem. O Dia Mundial de
Proteção aos Manguezais foi criado para alertar governos e a população sobre sua
importância. A data foi celebrada pela primeira vez em 2016.

Agosto
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DIA DO CONTROLE DA POLUIÇÃO INDUSTRIAL
Você sabia que as atividades industriais, que são as fabricações de coisas que usamos,
como tecidos, combustíveis, plástico e tantos outros produtos, liberam resíduos
poluentes que causam impactos no meio ambiente?
O principal objetivo do Dia do Controle da Poluição Industrial é alertar que essa
poluição é gerada pelas indústrias, promover a reflexão sobre esse problema e a
importância de buscar medidas que preservem o meio ambiente. Um dos principais
motivos da criação do Dia do Controle da Poluição Industrial foi o Decreto nº 1413,
publicado em 1975, que é a primeira normativa que trata sobre o controle da poluição
do meio ambiente provocada por atividades industriais.

O Parque Escola também é um ponto de coleta de óleo,
para reciclagem. Encontre mais pontos de coleta em
https://www.triangulo.org.br/pontos-de-coleta.php
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