
Brasília é a capital federal do Brasil,
sede do governo do Distrito Federal. A capital
está localizada na região Centro-Oeste do
país, ao longo da região geográfica conhecida
como Planalto Central. A cidade possui o
maior produto interno bruto per capita em
relação às capitais, o quarto maior entre as
principais cidades da América Latina e cerca
de três vezes maior que a renda média
brasileira.
Como capital nacional, Brasília abriga a sede

dos três poderes da República e
127 embaixadas estrangeiras. A política de
planejamento da cidade, como a localização
de prédios residenciais em grandes áreas
urbanas, a construção da cidade através de
enormes avenidas e a sua divisão em setores,
tem provocado debates sobre o estilo de vida
nas grandes cidades no século XX.

O objetivo principal da 1ª Feira 
Internacional de Turismo, dos colégios 

Odete São Paio e Jean Piaget, é 
identificar e valorizar a riqueza cultural 

dos países envolvidos  no projeto e 
conhecer seus aportes em 

quanto à sustentabilidade, por ter sido 
o ano 2017 declarado pela ONU como o 

“Ano Internacional do Turismo 
Sustentável”.

Os Alunos das turmas:
3202 (Colégio Odete São Paio)

3102 (Colégio Jean Piaget)
Agradecemos sua participação em 

nosso evento.

Contato:
www.odetesaopaio.com.br

www.cojep.com.br
Tel.2603-2527 - 2701-2496
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Brasilia



Moeda:

Real

Língua Oficial:

Português

População
para 2017:

207.733.208 
habitantes

Sustentabilidade no 
BRASIL

As cores oficiais da 
bandeira são o verde, 
amarelo, azul e branco. As 
cores significam: "branco“, 
paz, "azul",  céu e os rios, 
"amarelo“, riquezas, 

Nos últimos anos, o governo federal tem
reforçado ações para proteger a fauna e a
flora brasileiras, especialmente espécies
ameaçadas de extinção. Em dezembro de
2014, governo divulgou a maior avaliação
de animais no mundo, um inventário que
catalogou 12.256 espécies da fauna
brasileira. O mapeamento das espécies da
fauna e da flora e de peixes e
invertebrados aquáticos – ampliou em
800% a quantidade de espécies avaliadas
em comparação ao último levantamento, –
beneficiará as políticas ambientais
desenvolvidas em nível nacional e global.

O samba chegou junto 
com os negros ao Brasil e 
era dançado apenas nas 
senzalas pelos escravos. 
Os estados brasileiros que 
difundiram esse ritmo 
foram o Rio de Janeiro, a 
Bahia e o Maranhão.

Fernando de 
Noronha é um ótimo 
destino para quem 
se importa com 
sustentabilidade e 
ética na indústria do 
turismo. O 
arquipélago foi o 
segundo destino 
brasileiro a alcançar 
o Top 100 Global. 

É nas colônias que 
se esconde a 
paisagem mais 
original e bonita de 
Gramado. Oferece 
também mais de 
200 casas 
gastronômicas que 
servem desde o 
mais simples até o 
mais exigente 
paladar.

Bonito(MS) é referência 
internacional em turismo 
sustentável. A cidade foi 
eleita em 2013 como o 
melhor destino 
sustentável do planeta. 

O Pão de Açúcar é um 
complexo de morros 
localizado no bairro da 
Urca, na cidade do Rio de 
Janeiro. É composto pelo 
Morro do Pão de Açúcar, 
pelo Morro da Urca e 
pelo Morro da Babilônia.

Possui 8.514.876 km² de 
extensão. Na América do 
Sul, Faz fronteira com quase 
todos os países do sul do  
continente, com exceção 
apenas do Chile e também 
do Equador.

Contem 26 estados e um 
Distrito Federal. As 
principais cidades são: 
Brasília, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Salvador, Belo 
Horizonte, Fortaleza, 
Curitiba, Manaus, Recife e 
Porto Alegre.

"verde", as matas, e, a frase "Ordem e 
Progresso" foi baseada nos estudos do filosofo 
francês Augusto Comte.


