SOCIEDADE & AMBIENTE
Persistimos, afinal são 37 anos!
"Mesmo pensando que muitas vezes nossas
ações são em
vão, não vão a
lugar nenhum...
insistimos e, afinal são 37 anos".
Nos últimos dias, pensando
na comemoração dos 37 anos
da AIPAN,fomos tomados por
uma série de questionamentos sobre o que, afinal de contas, fazem essas pessoas, por
tanto tempo, falando sobre e
propondo ações socioambientais? Alguns argumentarão
que nesses tempos "bicudos",
de mudanças climáticas, extinção de espécies, consumo desenfreado isso é absolutamente necessário. Pensando em
nossa prática, no cotidiano da
AIPAN, nossa teimosia é absolutamente essencial.

Pensamos em teimosia, não
daquela forma de simples rebeldia, de tempos atrás, quando
pensar em proteção e conservação da natureza era paradoxal ao desenvolvimento humano. A teimosia da qual falamos
é a mesma de José Lutzenberger que dizia que mesmo se ele
soubesse que o mundo iria acabar em três dias, ele continuaria
fazendo tudo o que vinha fazendo ao longo de toda a sua vida:
o que ele considerava certo, digno e correto como expressão de
sua consciência ecológica. Mais
do que necessária, essa consciência é essencial, pois nos permite articular sociedade e natureza, pensar que, para vivermos
com qualidade de vida, precisamos quea natureza também viva!
Desde 1973, ao longo de sua
trajetória, com o trabalho voluntário de seus associados, a AI-
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PAN tem desenvolvido ações
socioambientais de sensibilização e educação ambiental, participando ativamente de Conselhos Municipais, propondo
projetos junto ao Poder Público, acreditando na responsabilidade de todos para com a
sociedade e natureza.
E assim, convidamos todos
a participarem da comemoração dos 37 anos de trabalho
em "Defesa da Vida e do meio
ambiente em Ijuí". Venham
participar da programação de
aniversário da AIPAN (adquira
seu convite a R$ 10,00), a ser
realizada neste domingo (dia
28), a partir das 18 horas, em
nossa sede, localizada na Rua
Álvaro Chaves, 326, próxima
ao Colégio Ruizinho.
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