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Dicas para o Meio Ambiente – A GAZETA 
 

Faça diferente 
 

Meio ambiente não é somente a natureza, mas também o ambiente 

onde vivemos, as cidades, os bairros e a casa onde convivemos com outras 

pessoas. Se poluímos a natureza, estamos nos poluindo. A preservação do 

meio ambiente é uma tarefa de todos. Se tomarmos consciência com atitudes 

simples, podemos reverter o caos que vem si instalando por todos os cantos do 

planeta. Veja algumas dicas: 

 

Água 
Não altere cursos d’água ou banhados, eles são protegidos por lei. Evite 

construções próximas dos córregos ou rios e nunca desmate as margens, você 

será o mais prejudicado. E se precisar de poços artesianos faça-o somente 

com autorização. 

 
Peixes 
Não crie peixes sem licença. Nunca solte peixes nos rios, mesmo 

quando estiver bem intencionado e não entre na onda do pesque e solte, pois a 

prática é também prejudicial aos peixes. Respeite os período de proibição da 

pesca para que tenhamos remos peixes, e esses entrarão em extinção. 

 
Arborização 
Não corte árvores sem autorização. Poda drástica é proibida. A 

arborização ajuda na filtragem do oxigênio e ajuda a amenizar as altas 

temperaturas. Se mora em sítios, chácaras e fazenda, preserve a vegetação 

nativa. Não desmate! Não coloque fogo! 

 
Animais 
Não compre, nem tenha animais silvestre em casa, na floresta eles 

serão bem mais úteis, se reproduzindo, afastando o risco de ameaças. Não 

maltrate silvestres ou domésticos. 
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Lixo 
Separe o lixo em casa e no trabalho, e coloque na rua no dia da coleta 

seletiva em seu bairro, se não tiver procure a prefeitura e faça a reclamação. 

Hoje em dia existem várias cooperativas de catadores de lixo que se programar 

pode buscar seu lixo ou então você pode levar até eles. Faça a sua parte! 

 
Consumo 
Reduza o consumo, especialmente do que não puder ser aproveitado ou 

reciclado, assim enviaremos menos lixo pra natureza digerir. Compre apenas o 

que realmente necessita e quando for descartar alguma coisa, pense que 

pessoas carentes podem utilizar aquilo. Faça sempre doações. 

 
Cidade 
Não jogue lixo nas ruas. Seja educado e ame sua cidade. Carregue-o 

até a lixeira mais próxima. Ensine às crianças dando exemplo. E nunca se 

esqueça, boa parte do lixo pode ser reciclado ou reaproveitado: garrafas pets, 

vidro, plástico, papel, eletrônicos, etc. 

 
Você sabia? 
O hidrogênio (H) é o elemento químico mais abundante do universo. Ele 

é o principal combustível na formação de estrelas. O hidrogênio, que surgiu 

durante o Big Bang, é um dos elementos químicos mais simples já 

encontrados, uma vez que seu átomo mais comum é composto apenas de um 

próton e um elétron. Na Terra, aparece na forma gasosa (H2) ou combinado 

com outros componentes, formando ácidos, bases e várias substâncias 

orgânicas. Estima-se que cerca de 90% dos átomos presentes no nosso 

Universo sejam de hidrogênio. 
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