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Zoom na Informação Ambiental

A importância do jornalismo em nossas vidas
Bere Adams

Você consegue imaginar a sua vida sem as notícias? Atualmente, a
maioria das pessoas inicia o dia, como atividade de rotina, pegando um jornal,
ligando o rádio, a televisão, ou mesmo o computador para acessar a Internet,
para estar a par das principais notícias do dia.

Se for algum jornal impresso, normalmente essa leitura é rápida se nada
causar espanto; demorada - se houver alguma novidade surpreendente;
engraçada, triste, intrigante... E a partir desta leitura inicial, o dia começa,
muitas vezes podendo transformar o humor das pessoas para melhor, ou para
pior, dependendo dos acontecimentos difundidos pelos jornalistas.

Hoje foram eles o assunto nas mídias sociais. A comemoração do Dia do
Jornalista, destacando sua importância para todos os setores da sociedade.

A data de 07 de abril para comemorar o dia do Jornalista foi instituída pela
“Associação Brasileira de Imprensa em homenagem a João Batista Líbero
Badaró, médico e jornalista, que morreu assassinado por inimigos políticos,
em São Paulo, em 22 de novembro de 1830. O movimento popular gerado por
sua morte levou à abdicação de D. Pedro I, no dia 7 de abril de 1831. Um
século depois, em 1931, em homenagem a esse acontecimento, o dia 7 de
abril foi instituído como o 'Dia do Jornalista'”.

Recentemente li um artigo que aponta a existência de várias outras datas
para glorificar este profissional, o que é um fato muito curioso. São elas: 24 de
janeiro, 29 de janeiro, 16 de fevereiro, 3 de maio, 1º de junho e 8 de novembro

Bem, tantas datas para homenagear este profissional da comunicação
evidencia o grande valor que ele tem sobre nossa sociedade. É ele quem nos
informa o que acontece em nossa atual sociedade, através da sua ousadia,
coragem, curiosidade e principalmente, do seu árduo trabalho.

Parabéns a todos os jornalistas! Parabéns Alice, jornalista deste

informativo!
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OUTRAS DATAS DO DIA DO JORNALISTA:

24 DE JANEIRO

29 DE JANEIRO

16 DE FEVEREIRO

03 DE MAIO

01 DE JUNHO

8 DE NOVEMBRO

- São a procura e a divulgação de informações por meio

de veículos de comunicação, como jornais, revistas, rádio, TV e

internet. O jornalista é o profissional da notícia. Ele investiga e

divulga fatos e informações de interesse público, redige e edita

reportagens, entrevistas e artigos, adaptando o tamanho, a

abordagem e a linguagem dos textos ao veículo e ao público a que se

destinam. Senso crítico, capacidade de expressão, domínio do

português e de técnicas de redação são fundamentais no exercício da

profissão. Ele precisa dominar, também, os softwares de edição de

textos e de imagens.

Fonte:

http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/comunicacao-

informacao/jornalismo-602164.shtml

- Data do padroeiro da profissão, São Francisco de

Sales (bispo e doutor da Igreja Católica) para homenagear os

profissionais do jornalismo.

- A data é, de longe, mais citada nos calendários

comemorativos brasileiros mas, ao mesmo tempo, a que menos tem

referências à sua criação. As informações vão desde uma homenagem

ao jornalista e abolicionista José do Patrocínio (que teria

falecido, nesta data, em 1905) até sendo uma data exclusivamente

católica.

- Dia do Repórter. Ao contrário do que o senso

comum, repórter não é sinônimo de jornalista. A função de repórter

é apenas mais uma das que os jornalistas podem exercer.

- Pode ser considerado o Dia do Jornalista por ser a

data da Liberdade de Imprensa, decretada pela ONU em 1993.

- Dia da Imprensa que durante 192 anos foi

comemorado, erroneamente, em 10 de setembro (atribuía-se à Gazeta

do Rio de Janeiro, jornal oficial do Império, ser o primeiro jornal

brasileiro). No Brasil, a Imprensa surge em 1808, quando passou a

circular, em 1º de junho, o "Correio Braziliense", editado em

Londres por Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça.

- Levando em conta o maior número de pessoas

comemorando, o dia 8 de novembro seria o dia mundial oficial, em que

1,3 bilhões de chineses comemoram a data. Nos EUA, o dia do

jornalista é comemorado em 8 de agosto e mais datas surgem em

pesquisas em outros países.

Fonte: Matéria “Comemora-se dia dos profissionais do jornalismo

em seis datas diferentes”

http://www.amambainoticias.com.br/geral/comemora-se-dia-dos-

profissionais-do-jornalismo-em-seis-datas-diferentes
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Matriz Conceitual do VII Fórum Brasileiro de Educação Ambiental que finaliza
hoje em Salvador/BA

OS OITO NIVEIS DA SUSTENTABILIDADE: uma visão integradora das sociedades humanas
cultura

comunicação
educação

espiritualidade
ecologia

saúde
política

economia
Os oito níveis de sustentabilidade compõem um conjunto de conceitos desenvolvidos a partir

das experiências das Ecovilas, sistema de vida comunitário implantado em Findhorn, na
Escócia, em 1962 e adotado por cerca de 15 mil localidades rurais no mundo.

Fonte: http://viiforumeducacaoambiental.org.br

“A explosão de um fósforo é tão maravilhosa quanto o funcionamento de um
cérebro; a união de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio numa

molécula de Água é tão maravilhosa quanto o crescimento de uma criança. A
natureza não classifica suas obras em ordem de mérito; para ela, cada coisa é

tão fácil quanto as outras: ela põe toda a sua atenção em tudo o que faz... [ela]
vive através de toda vida, se estende por toda extensão, se espalha individida,

trabalha sem se esgotar.”
(Stephen Paget)

Dica para quem desenvolve projetos que envolvem questões ambientais

“Querem uma boa notícia? O período de receção de inscrições à primeira edição do

Green Project Awards Brasil foi prorrogado até ao dia 13 de abril. Assim, todos os

interessados em inscrever seus projetos e iniciativas sustentáveis terão mais tempo para

se cadastrar no site do Prêmio, preencher os formulários online e concorrer. Conheça as

categorias do Prêmio no link".

Green Project Awards Brazil

Www.gpabrasil.com.br

Como a publicidade
prejudica o desenvolvimento
saudável da criança

O que caracteriza a
abusividade da publicidade
dirigida à criança é, prin-
cipalmente, o fato de ela se
aproveitar da ingenuidade
dos pequenos para lhes
vender produtos. Pelo fato de
a maioria das crianças
acreditar no que ouve e vê,
ela também acredita que o
produto ou o serviço anun-
ciado vai realmente propor-
cionar-lhe os benefícios e os
prazeres que a publicidade
promete. Mesmo que se trate
de algo absolutamente irreal

e impossível de se realizar. Um
adulto pode compreender
que o tênis de marca
anunciado não vai deixá-lo
tão famoso e rico como o
astro esportista que está
protagonizando o comercial
televisivo. Já a criança dese-
jará o produto por acreditar,
por exemplo, que terá um
poder diferenciado se tomar
um achocolatado; ou que
entrará em um mundo encan-
tado se comprar determina-
do brinquedo. Trata-se, por-
tanto, de um jogo desigual,
no qual quem anuncia para
crianças sabe o que está
fazendo, enquanto elas não
sabem exatamente o que
estão comprando.

Www.criancaeconsumo.org.br

Perguntas essenciais sobre

Água, Amor, Deus, Homem, Terra, Vida

Como cuidar bem da Água sem cuidar bem do Planeta Terra?
Como cuidar bem do Planeta Terra sem cuidar bem do Homem?
Como cuidar bem do Homem sem cuidar bem de mim?
Como cuidar bem de mim sem um sentido para a minha vida?
Como cuidar do Sentido da Vida sem transcender a mim, ao

Homem, àÁgua e ao Planeta Terra?
Como cuidar bem de transcendência sem cuidar bem do processo

de Evolução que me possibilite cuidar de mim, da Água, da Terra, do
Homeme da essencialidade da Vida?

Extraído do livro: Gente cuidando das águas - Instituto de Resultados
em Gestão Social e em Gestão Ambiental


