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A XIX Semana do Meio Ambiente em Ijuí
O dia mundial do Meio
Ambiente foi
instituído pela
ONU,
em
1972, como
parte da Conferência de Estocolmo sobre meio ambiente humano. O evento foi o primeiro
de uma série que passou a discutir e propor ações para minimizar a degradação causada
pela "civilização humana" ao
meio ambiente, bem como, os
riscos para sua sobrevivência.
Desde então, há 45 anos, em
todas as partes do mundo, "comemora-se" esse dia. Propõese que este, deve ser um dia de
reflexão sobre objetivos não alcançados, sobre o "não feito" a
partir dos propósitos iniciais.
Apesar dos alertas de ativistas e
cientistas, o que vemos é que, em
nome do "progresso" e do desenvolvimento econômico, os recursos naturais estão sendo degradados de forma irreversível.
Os adultos em geral, em
especial autoridades, fazem um
discurso de que "temos que
começar a educar nossas crianças, por que elas são o futuro..." . No entanto, é preciso dizer que, na contramão da sociedade de consumo desenfreado, os professores nas nossas escolas estão trabalhando

muito na educação socioambiental de nossas crianças e jovens. Em todas as escolas do
Município, os temas trabalhados
vão desde a separação dos resíduos, à economia e reutilização da água até a produção e
consumo de alimentos saudáveis e de forma sustentável.
Na próxima semana, diversas
atividades marcarão a semana do
meio ambiente no mundo todo.
Em Ijuí não será diferente. Entre
os dias 04 e 13, várias atividades
serão realizadas, mostrando assim que em muitas organizações
existe uma "pré-ocupação", maior ou menor, por exigências legais ou não, com as questões socioambientais. Mas, de fato, a
"ocupação" rotineira acontece nas
escolas e em algumas poucas
entidades que fazem o seu dia do
meio ambiente, todos os dias.
Em Ijuí, diversas instituições,
juntamente com o poder público, desenvolverão a XIX Semana de Meio Ambiente, um período que dentre outros objetivos,
pretende chamar a atenção,
para que a população possa perceber suas responsabilidades,
e a necessidade de que cada um
pode e deve se tornar um agente para a mudança, apoiando
uma forma de desenvolvimento
mais justa e sustentável.
As atividades deste ano se-

rão diversificadas e contam com
diferentes atores ambientais de
nosso Município, preocupados e
ativos no processo de educação e cuidados ambientais, promovendo uma semana de muita reflexão, de muitos debates
e ações que com certeza renderão muitos frutos.
Para além disso, é necessário que continuemos "ocupados", durante todo o ano,
oportunizando as nossas crianças e jovens, à vivência do cuidar nosso ambiente, no dia a
dia em nossas comunidades. O
grande desafio é como aprender e ensinar valores essenciais à sobrevivência da humanidade, como a solidariedade,
o senso de responsabilidade
com o bem comum, o respeito
ao outro e ao meio em que vivemos. E, que esses valores,
consigam sobrepor-se ao cenário atual, de consumo desenfreado, de só ter e ter cada vez
mais coisas. É preciso acreditar que as novas gerações podem ter um grande poder transformador, mas isso depende de
nós, a atual geração, que precisa, de uma vez por todas, agir,
porque o futuro é agora!
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