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AGENDA 21 LOCAL:
espaço de aprendizagem e sensibilização
Desde a
sua criação,
em 2008, a
Agenda 21 Local tem sido um
espaço de participação, discussão e tomada de decisões com
relação às questões socioambientais de Ijuí. Vários trabalhos já foram realizados neste
sentido como vivências com a
natureza, debates sobre temas
específicos, trilhas ecológicas,
visitas, filmes, entre outros.
Dessa forma, muitas pessoas
já contribuíram para este espaço de diálogo e de troca,
compartilhando seus conhecimentos e opiniões.
A constituição do Fórum da
Agenda 21 Local significou, portanto, a defesa incondicional do
meio ambiente, a luta incessante pela vida em todas as suas
formas e a preservação dos recursos naturais como bens preciosos da humanidade. As pessoas que dele participam sabem que o meio ambiente requer um olhar que vai além da
superficialidade, abrangendo a
essência dos fatos. Isto signifi-

ca ser sensível ao que nos cerca, tendo um sentimento de pertencimento ao mundo natural.
Diante disto, a Agenda 21 Local tem se caracterizado como um
momento de aprendizagem individual e coletiva, construído através do diálogo entre as diferentes
formas de saber e sentir o mundo. É da observação, do estranhamento e da inquietude que surgem novas idéias para desenvolver a consciência de que o ser humano é o único responsável pelo
Planeta, ou seja, que dele depende a qualidade da água, do ar, do
solo, do alimento, enfim, da vida.
Por isso, o Fórum, mediante
estudos, pesquisas, experiências
e conversas busca chamar a atenção para os problemas locais, regionais e mundiais, propondo
debates, visitas e momentos de
formação para professores e demais profissionais que se interessam pela área ambiental e pela
preservação da vida. É um espaço de encontro, onde as relações
se estabelecem em meio às diferentes formas de ver os fatos e
de compreendê-los.

Neste sentido, a Agenda 21
Local garante uma retomada
constante dos problemas socioambientais, propondo alternativas e renovando constantemente as discussões em busca
do bem estar comum. Sua preocupação está centrada naquilo que faz parte do ser e não
do ter, ou seja, no desenvolvimento de sentimentos e ações
que melhorem a vida e as relações. Isto, sem dúvida, não
está relacionado ao consumismo, ao desperdício, ao "jogar
fora"; pelo contrário, vincula-se
a outra forma de vida na qual
as pessoas e os objetos não são
descartáveis e a responsabilidade pelo ambiente é de todos
e não somente de uns poucos.
Assim, o Fórum procura sensibilizar e propor ações que resultem em novos olhares, novos pensamentos e novas motivações para cuidar do meio ambiente, afinal a continuidade da
vida depende de todos nós.
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