
                                                                                                      
                                                                                    

CC    OO    NN    VV    II    TT    EE  

 
A Sociedade dos Amigos do Planalto Paulista tem a satisfação de convidar a todos para os eventos comemorativos do Dia do Meio 
Ambiente, a serem realizados no dia 05 de junho.    
A data tem por objetivo capacitar as pessoas a se tornarem agentes ativos do desenvolvimento sustentável, promover a 
compreensão para que comunidades e indivíduos mudem atitudes em relação ao uso dos recursos e das questões ambientais. 

 
 

Programação: 

 

 Comemoração do dia do Meio Ambiente, com palestra sobre árvores do Planalto Paulista. 

 Caminhada pelo bairro onde conheceremos alguns detalhes das árvores que são o maior patrimônio do nosso bairro e sua importância para o clima e o 

meio ambiente. 

 Café da manhã para os participantes. 

 

O passeio é aberto a todos. SSeerráá  uummaa  ggrraannddee  ooppoorrttuunniiddaaddee  ppaarraa  ccoonnffrraatteerrnniizzaarrmmooss  ee  ccoonnhheecceerrmmooss  nnoossssooss  vviizziinnhhooss..  

  

VVeennhhaa  ccoomm  aa  ffaammíílliiaa,,  ccoonnvviiddee  sseeuuss  vviizziinnhhooss  ee  aammiiggooss..  

ÉÉ  iimmppoorrttaannttee  uussaarr  rroouuppaass  lleevveess,,  ee  pprrootteeççããoo  ccoonnttrraa  oo  ssooll..  
  

DDaattaa::  0055  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22001166  ((ddoommiinnggoo))  

HHoorráárriioo::  mmaannhhãã,,  aa  ppaarrttiirr  ddaass  99hh  

LLooccaall::  AAllaammeeddaa  ddooss  AArraaééss,,  333333  ––  eennttrree  AAvveenniiddaa  IInnddiiaannóóppoolliiss  ee  IIrreerrêê  --  PPllaannaallttoo  PPaauulliissttaa    

  
PPoorrttaall::      wwwwww..ssaapppp..oorrgg..bbrr  

ee--mmaaiill::    ssaapppp@@ssaapppp..oorrgg..bbrr  

CCeell..                99  88556633  66771177  

mailto:sapp@sapp.org.br


  
  

  

Semana Mundial do Meio Ambiente – 01 a 05 de  junho 

A Semana Nacional do Meio Ambiente começa em 01 de junho e vai até 5 de junho, quando se celebra 
o Dia Mundial do Meio Ambiente.  Em celebração a data instituída pela ONU, foi criado oDecreto no. 

86.028, de 27 de maio de 1981, instituindo em todo o território nacional a Semana do Meio Ambiente. Esta 
iniciativa visa incluir a sociedade na discussão de pautas que tratem da preservação do patrimônio natural 
do Brasil. 

Foi em Estocolmo, no dia 5 de junho de 1972,  que teve inicio a primeira das Conferências das Nações 
Unidas sobre o ambiente humano e por esse motivo foi a data escolhida como Dia Mundial do Meio 
Ambiente. 

Atualmente existe uma grande preocupação em torno do meio ambiente e dos impactos negativos da ação 
do homem sobre ele.  À destruição constante de habitat e a poluição de grandes áreas, por exemplo, são 
alguns dos pontos que exercem maior influência na sobrevivência de diversas espécies.  Tendo em vista o 
acentuado crescimento dos problemas ambientais, muitos pontos merecem ser revistos tanto pelos 
governantes quanto pela população para que os impactos sejam diminuídos. 



AAttiivviiddaaddeess  ppaarraa  oo  ddiiaa  ddoo  MMeeiioo  AAmmbbiieennttee  

  PPiinnttee  uumm  mmuurraall  ssoobbrree  aa  nnaattuurreezzaa;;  

  AAjjuuddee  aa  lliimmppaarr  uummaa  pprraaiiaa;;  

  FFaaççaa  ccooiissaass  ccoomm  mmaatteerriiaall  rreecciiccllaaddoo;;  

  PPllaannttee  uummaa  áárrvvoorree  oouu  uumm  mmiinnii  jjaarrddiimm  eemm  ssuuaa  ccaassaa;;  

  UUttiilliizzee  mmaatteerriiaaiiss  rreecciiccllaaddooss;;  

  CCoommeeccee  aa  sseeppaarraarr  oo  lliixxoo  ppaarraa  sseerr  rreecciiccllaaddoo;;  

  AAjjuuddee  aa  lliimmppaarr  uumm  ppaarrqquuee  ppúúbblliiccoo..  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  



  
  

EEssssaass  ppllaaccaass  ffoorraamm  ffiixxaaddaass  nnaass  rreessppeeccttiivvaass  áárrvvoorreess  nnaa  aallaammeeddaa  ddooss  AArraaééss,,  eemm  hhoommeennaaggeemm  ddaa  SSAAPPPP  aaoo  ddiiaa  mmuunnddiiaall  ddoo  mmeeiioo  aammbbiieennttee..  

  
  

Nome popular:                                                   

Pau Brasil
Nome científico:

Caesalpinia echinata

Família:

Fabaceae

Nativa

 

Nome popular:                                                   

Quaresmeira
Nome científico:

Tibouchina granulosa

Família:

Melastomataceae

Nativa

 

Nome popular:                                                   

Aroeira Pimenteira
Nome científico:

Schinus terebinthifolius

Família:

Anacardiaceae

Nativa

  
  

  

  
  

  

  

Nome popular:                                                   

Flamboyanzinho
Nome científico:

Caesalpinia pulcherrima

Família:

Fabaceae

Nativa

 

Nome popular:                                                   

Pinheiro de Buda
Nome científico:

Podocarpus macrophyllus

Família:

Podocarpaceae

Exótica - Ásia

 

Nome popular:                                                   

Saboneteira
Nome científico:

Sapindus saponaria

Família:

Sapindaceae

Nativa

  
  
  



  
  

  

  

  
  



  
  
  


