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DIA MUNDIAL DO
MEIO AMBIENTE
O Dia Mundial do Meio
Ambiente, celebrado em 5
de junho, é a principal data
das Nações Unidas para
sensibilizar e encorajar
ações no mundo todo em
prol da proteção ambiental. O Tema deste ano é
“poluição do ar”.

A poluição do ar pode parecer uma questão complexa, mas
todos podemos fazer nossa parte para reduzí-la. Entender os
diferentes tipos de poluição e como ela afeta a nossa saúde e o
meio ambiente nos ajudará a tomar medidas para melhorar a
qualidade do ar ao nosso redor

POLUIÇÃO DO AR, COMO ELA NOS AFETA?

Desaﬁo da
Máscara

Nove em cada dez pessoas no mundo estão
expostas a altos níveis de poluição do ar, o que
excede os números considerados seguros
pela Organização Mundial da Saúde
(OMS).

O #DesafioDaMáscara
já começou! Junte-se a
nós e faça a diferença
por um ar limpo – são
três passos:

Este tipo de poluição causa uma série de
problemas, afetando não apenas a saúde
humana, mas também o crescimento
econômico – custa à economia global 5
trilhões de dólares por ano.
Principalmente nas cidades, as emissões
nocivas são um fator de risco, provocando
quase um quarto (24%) das mortes por
doenças cardíacas, 25% dos óbitos por
acidentes vasculares cerebrais (AVCs), 43%
por doença pulmonar obstrutiva crônica e
29% por câncer de pulmão. Muitos poluentes
atmosféricos também intensificam o
aquecimento global.
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Veja algumas ações
para você ajudar a
#CombaterAPoluiçãoDoAr
Ÿ Use o transporte público ou

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Existem diferentes tipos de poluição e todas
fazem mal a nossa saúde e ao meio ambiente.
No geral, os tipos de poluição são:
atmosférica, dos solos, das águas, visual e
sonora.

Anos

Ÿ

caronas compartilhadas, ande
de bicicleta ou a pé.
Troque seu carro por um
híbrido ou elétrico.
Desligue o motor do carro
quando estiver estacionado.
Reduza o consumo de
produtos industrializados.
Reutilize embalagens
plásticas.
Faça a compostagem de
alimentos e separe o lixo não
orgânico.
Procure consumir alimentos
orgânicos.
Poupe energia: Desligue as
luzes e os equipamentos
eletrônicos quando não
estiverem em uso.
Escolha tintas e móveis não
tóxicos.

1- Poste uma foto ou
vídeo.
2- Assuma um
compromisso por um
ar limpo.
3-Desafie & marque
seus amigos.
Não esqueça de usar
as hashtags:
#CombataAPoluição
doAr e #DiaMundial
DoMeioAmbiente
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