
5 de Junho - DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

O consumismo que pressiona a
indústria a produzir mais, causando
mais poluição, a falta de cuidado com
os descartes dos produtos
industrializados, principalmente os
recicláveis, o não tratamento dos
resíduos industriais e residenciais, a
invasão de áreas de preservação
permanente, e a consequente
destruição das nascentes e da
biodiversidade, as queimadas
indiscriminadas para utilização da terra
para fins agropecuários, a extração
ilegal da madeira, que causa a
diminuição da área de floresta,
garimpos ilegais, rompimento de
barragens de resíduos da mineração, a

emissão de gases poluentes, por termoelétricas, indústria e automóveis,
sabendo que nossa frota de veículos ainda não é totalmente elétrica, por conta
dos interesses da indústria do petróleo... Tudo isto nos leva a algum tipo de
destruição do meio ambiente. É o que denominamos impacto ambiental.

Daí concluímos que a data de hoje, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente,
não é necessariamente, uma data a ser comemorada, mas para servir de alerta
aos perigos que sofre o meio ambiente, e por consequência, toda a vida em
nosso planeta.

Não são apenas os interesses da indústria do petróleo que impedem o avanço
de tecnologias e a adoção de opções mais poluentes e menos eficientes,
também a agropecuária, a mineração e a indústria, quase sempre levam mais
em conta as questões econômicas que as questões ambientais. A realidade
deveria ser inversa. Não que o objetivo seja travar a economia e o
desenvolvimento. Justo o contrário: a solução é buscar e priorizar alternativas
que contemplem o desenvolvimento associado ao equilíbrio ambiental.

Para que estas alternativas sejam viabilizadas é fundamental a atuação do
governo, exigindo através de normas e fiscalizando para que as leis ambientais
sejam cumpridas, forçando os diversos setores da livre iniciativa a se
adequarem à proteção ambiental nas suas atividades.

Infelizmente, em meio a atual pandemia da COVID-19, vemos crescer nos
últimos anos o desmatamento na Amazônia, tanto por conta da extração ilegal
da madeira, como por interesses agropecuários. Geralmente, os dois interesses
estão associados e agem em conjunto.

Devemos celebrar o meio ambiente e suas riquezas essenciais para a vida, e de
inestimável beleza, porém, a melhor celebração ainda é lutar para PRESERVAR,
pois A NATUREZA É TUDO, mas para ela continuar sendo SEMPRE TUDO,
precisamos cuidar dela HOJE, AMANHÃ E SEMPRE.
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