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Editorial
Na aula de hoje 
aprenderei a criar uma 
página de um jornalzinho 
para praticar meus 
conhecimentos adquiridos 
no programa de 
processamento de 
texto Writer.  Esse 
programa será muito útil  
para que eu possa ampliar 
minha criatividade na 
produção de conteúdos. 
Agora serei uma 
produtora de conteúdo, 
não apenas mais uma 
consumidora de textos da 
internet.

Dados do Editor

João Silva
30 anos
Jornalista

João  silva  é 
editor  do jornal 
DIÀRIO  X  dede 
2011,  quando 

assumiu  a  responsabilidade  de 
comandar o maio jornal sobre o 
meio  ambiente  para  jovens 
itatirenses.

A Terra geme
Aquecimento afetará países 

desenvolvidos em apenas duas décadas.

Os  países  industrializados  são  os  maiores  responsáveis 
pela emissão de gás carbônico na atmosfera. A maior parte da 
degradação  foi  causada  (historicamente)  pelos  países 
desenvolvidos.  Os EUA com 4% da população mundial,  são os 
responsáveis por mais de 20% de todas as emissões globais de 
gases do efeito estufa.

Através  do  Protocolo  de  Kyoto,  acordo  internacional 
promovido pela ONU, em vigor desde fevereiro de 2005, vários 
países industrializados se comprometeram a reduzir em 5% as 
emissões de  gases do  efeito  estufa  até  2012 em relação  aos 
níveis de 1990. O governo do presidente George Bush se recusou 
a  assinar  o  tratado.  Contrários  a  esta  decisão,  prefeitos  de 
centenas de cidades americanas assumiram compromissos para 
reduzir suas emissões.

João Silva.

Países Poluidores
Veja a lista dos cinco países mais 
poluidores do planeta Terra.

1.  Estados Unidos - 24.3 %
2. 2 - China - 14.5 %
3. 3 - Rússia - 5.9 %
4. 4 - Índia - 5.1 %
5. 5 - Japão - 5.0 %

Principais Poluentes
Poluente Fonte Efeito

Óxidos de Enxofre Natural Chuvas ácidas e danos a saúde.

Monóxido de Carbono Humana Afeta a corrente sanguínea.

CFC's e Halons Humana Afeta a camada de Ozônio

Dióxido de Carbono Humana Efeito estufa.


