SOCIEDADE & AMBIENTE
Mais um...
... dever cumprido. Ao longo
de 2010 foram
50 textos elaborados. Trilhamos
caminhos; refletimos; o tempo
passou e o ano, terminou. O bicho homem passou pela Conferência de Cancun, do Projeto da
Pedreira participou. Tivemos o
manejo e cuidados com a videira e também o conhecimento de
uma modelar coleta de lixo.
Os Jorges, Régis, Fábios,
Marlises,... colaboraram para a
efetivação de nossa coluna semanal neste Jornal, e todos engajados com a proposta da AIPAN no cuidado com o ambiente, sempre sabendo que sócioambiental se escreve junto.
Mais uma vez fechamos o
ano com a sensação/certeza de
termos realizado muitas atividades e tomado algumas atitudes
muito significativas, levando a
Agenda 21 no colo, como sendo e é nossa "filha" e muito
além, nosso compromisso para
com a comunidade/população
ijuiense. Outro evento em que
participamos, e contamos com
a colaboração da EMBRAPA de
Pelotas, foi a EXPOIJUI/FENADI,
com oficinas diárias, e muitos
contatos fundamentais para a di-

vulgação de nosso trabalho.
É o fim da picada, programa
que nos levou a tantos lugares:
a Santa Maria, para participar do
grande projeto nacional da economia solidária; visitamos nossa
irmã ARPA FIUZA em Panambí;
e em dose dupla conhecemos a
ETE (Estação de tratamento de
esgoto de Ijuí); nos encantamos
com a revoada das garças e um
belíssimo pôr do sol, na chácara
de Bruno Michaelsen; e, por último, a trilha realizada numa
mata nativa com espécies significativas denominada Mata do
Silva, localizada em Chiapetta.
Pensando sempre no mais
natural possível, estamos organizando um grupo de consumidores solidários buscando
colocar em prática a proposta
de sustentabilidade.
O ANO da AIPAN culminou
sem dúvida com a confraternização dos 37 anos de fundação
da associação, onde os participantes vivenciaram, na entrada,
a trilha dos sentidos... construíram um mosaico representando a diversidade compartilhada
na AIPAN em todos os momentos, principalmente nos últimos
anos, sob a Presidência de Diego
da Silva Coimbra. Esta trajetória
será compartilhada nos próximos
anos sob a Coordenação Geral de
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Francesca W. Ferreira.
Continuaremos com propostas arrojadas visando um ambiente íntegro com a possibilidade de valorizar mais o planeta TERRA (é o único que temos) e do qual não podemos
retirar mais do que o mesmo
pode oferecer. Vamos fortalecer a produção da agenda com
papel reciclado, tendo o auxílio
de escolas públicas, na elaboração das capas, que são confeccionadas em suas oficinas
com estudantes, que participam
dos projetos inclusivos. Salientamos que algumas agendas
estão em outro continente ou
então em outros países.
Para finalizar, é impossível
terminar mais um ano sem dizer a todos nossos leitores, simpatizantes,... que os aguardamos
em nossa Sede para um batepapo, trocar ideias, ampliar conhecimentos, participar e muito
em todos os aspectos e, refletir
sobre como serão os futuros
anos neste pequeno e delicado
ecossistema em que vivemos.
Não temos outro igual, temos
que cuidar e muito desde Planeta, que não é privativo apenas
dos seres humanos, mas de todo
o conjunto de seres vivos.
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