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São Leopoldo, Junho de 2020

O Dia Mundial do Meio Ambiente
O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em 05/06/2020.
Foi criado em 1972 e tornou-se um instrumento para a conscientização
pública global sobre questões ambientais.
O tema do ano é definido pela ONU (Organização das Nações Unidas).

Em 2020 o tema é: BIODIVERSIDADE
Há, atualmente, um milhão de espécies de plantas e animais em extinção
(PNUMA).

Sustentando perto de 10% da biodiversidade do planeta, a Colômbia
ocupa o primeiro lugar em diversidade de espécies de pássaros e
orquídeas, e o segundo em plantas, borboletas, peixes de água doce e
anfíbios.
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil abriga a maior
biodiversidade do planeta, com mais de 20% do número total de espécies
da Terra.
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Mas você sabe o que é BIODIVERSIDADE?
A biodiversidade, ou diversidade biológica, é o conjunto de todos os seres vivos existentes, o que inclui
todas as plantas, animais e micro-organismos da Terra.
Estima-se que até 100 milhões de diferentes espécies vivas dividam este mundo com você (ainda que
menos de 2 milhões sejam conhecidas): a biodiversidade abrange toda a variedade de espécies de flora,
fauna e micro-organismos; as funções ecológicas desempenhadas por estes organismos nos ecossistemas;
e as comunidades, habitats e ecossistemas formados por eles.
É responsável pela estabilidade dos ecossistemas, pelos processos naturais e produtos fornecidos por eles e
pelas espécies que modificam a biosfera. Assim, espécies, processos, sistemas e ecossistemas criam
coletivamente as bases da vida na Terra: alimentos, água e oxigênio, além de medicamentos, combustíveis
e um clima estável, entre tantos outros benefícios.
(MMA)
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(oito) anos da implantação do
Sistema de Gestão Ambiental Sirtec!
“Todos os seres são iguais, pela sua origem, seus direitos
naturais e divinos e seu objetivo final”
São Francisco de Assis
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www.sirtec.com.br

