Jogar lixo no chão é crime
A conferência da natureza a pedido do rei leão; e com o aval unânime de todos os seres vivos, fica
decretado crime contra a natureza jogar lixo no chão.
Os seres vivos representantes da fauna e da flora alegaram que o ser humano é o único que
está degradando os solos, contaminando os rios, poluindo o ar e destruindo a natureza que é um
bem de todos.
Os micro-organismos presentes protestaram e falaram que o lixo jogado pelo ser humano é em
uma quantidade muito grande e que contem substâncias tóxicas e por isso eles demoram anos para
decompor, eles trabalham muito e não dão conta de todo o trabalho.
A árvore araucária diz que; com essa pratica de jogar lixo do ser humano tira o direito de todos de
ter um ambiente limpo e saudável.
Fica decidido:
Com a assinatura do criador, o juiz da vara da pitangueira, o senhor macaco bateu o martelo e
declarou o ser humano culpado.
De acordo com a sentença; o ser humano cumprirá pena de viver em um ambiente sujo e mal
cheiroso, com doenças, epidemias, pandemias e viverá em um clima de calor insuportável, perderá
também o seu direito de olhar as belezas naturais, os animais e as plantas, nunca mais sentirá o vento
fresco nem se refrescará banhando se em rios límpidos; essa sentença se estenderá a todos os seus
descendentes.
Fica obrigado a ensinar os seus filhos a agir diferente, educando-os e alfabetizando-os ambientalmente, para uma cultura mais sustentável.
E caso essa prática continue será extinto do planeta recebendo a pena de morte.

GILBERTO PEREIRA DA SILVA
Mandirituba, 15/02/2012.

22 DE MARÇO - DIA MUNDIAL DA ÁGUA
“A água de boa qualidade é como a saúde ou a liberdade: só tem valor
quando acaba”
João Guimarães Rosa

Programa de Proteção às Nascentes do Córrego Curral das Éguas. Mandirituba-PR, março/2012.

TÁ NA MESA!
A natureza coloca na mesa da vida o que precisamos para viver. Mesa de pratos variados, que inclui alguns
insubstituíveis - como ar, água e alimentos – e outros que usamos para inventar e criar. Estamos acostumados
a admirar e aplaudir a capacidade humana quase ilimitada de transformar os bens da natureza em mercadorias,
mas é preciso aprender a admirar também a capacidade da natureza de continuar fornecendo esses bens.
Já faz algum tempo que os cientistas descobriram que a natureza se organiza em ecossistemas – ou seja, em
comunidades de seres vivos, plantas, animais e micro-organismos, que mantêm relações de troca entre si e com
o ambiente onde vivem. Os seres vivos influenciam o ambiente e o ambiente influencia os seres vivos. Também
descobriram que a grande variedade de formas de vida que existem num ecossistema garante a sua sobrevivência. Com base nestas descobertas, concluíram que os bens da natureza indispensáveis para os seres humanos
são o resultado do funcionamento dos ecossistemas e que, quanto mais protegidos e intactos, melhor funcionam
e mais úteis são para os seres humanos.
O problema surge porque os seres humanos não usam apenas as funções dos ecossistema. Consomem e destroem os seres vivos que o constituem e o ambiente onde estão. Aí, as funções começam a falhar. Qual é o ponto
de equilíbrio? Como garantir que aqueles pratos insubstituíveis continuarão na mesa da vida para nossos filhos e
netos e continuar dando espaço à capacidade humana de criar e inventar?
Para responder a essa difícil pergunta, governantes do mundo inteiro estarão reunidos em junho, no Rio de
Janeiro. Saiba mais sobre a Rio + 20 na página 3.

VEJA O QUE A NATUREZA COLOCA NA MESA DA VIDA, GRATUITAMENTE.
EM TROCA, SÓ PRECISA DE CUIDADOS E RESPEITO AOS SEUS LIMITES
Ação

Função

Exemplos

Regulação dos gases

Regulação da composição química
da atmosfera

Equilíbrio do CO2/O2,
O3 para proteção dos raios UVB

Regulação climática

Regulação da temperatura global, precipitação e Regulação dos gases do efeito estufa
outros processos
climáticos mediados biologicamente

Regulação de riscos ambientais

Resposta dos sistemas a flutuações
ambientais

Proteção contra tormentas, controle
de cheias, recuperação de secas e
outras respostas dos habitats a
variabilidades ambientais controladas
principalmente pela vegetação

Regulação da água

Regulação dos fluxos hidrológicos

Provisão de água para a agricultura,
ou processos industriais ou
transporte

Suprimento de água

Armazenamento e retenção de água

Provisão de água para abastecimento humano
por rios, reservatórios e aquíferos

Controle da erosão e
retenção da sedimentação

Retenção de solo dentro do
ecossistema

Prevenção da perda de solo pelo vento, deslizamento ou outro processo de remoção

Formação de solos

Processo de formação dos solos

Intemperização de pedras e
acumulação de matéria orgânica

Ciclagem de nutrientes

Armazenamento, ciclagem interna, processa- Fixação de Nitrogênio, N, P, e outros
mento e aquisição de nutrientes
ciclos de nutrientes

Tratamento de resíduos

Recuperação de nutrientes e remoção ou
quebra de excesso de nutrientes e compostos

Tratamento de resíduos, controle da
poluição e destoxificação

Polinização

Movimento de gametas florais

Provisão de polinizadores para a
reprodução de populações de planta

Controle biológico

Regulação trófico dinâmica de
populações

Controle de predadores de espécies
espécies predadas, redução de
herbivoria por predadores

Refúgio

Habitats para populações residentes
ou em trânsito

Alimentação, habitats para espécies
migratórias

Produção de alimentos

A porção da produção primária bruta
que pode ser extraída como alimento

Pesca, caça, colheitas, frutas

Matéria primas

A porção da produção primária bruta que pode Produção de madeira, combustível,
ser extraída como matéria prima
forragem

Recursos genéticos

Fonte de material e produtos
genéticos únicos

Remédios, produtos para a ciência,
genes para resistência a patógenos e
pestes, espécies ornamentais

Recreação

Permitir oportunidades para
atividades de recreação

Ecoturismo, pesca, e outras
atividades de recreação ao ar livre

Cultural

Permitir atividades para usos não
comerciais

Valores estéticos, artísticos,
educacionais, espirituais , e outros
dos ecossistemas
Serviços e funções dos ecossistemas (COSTANZA - 1998).

RIO + 20: UM BALANÇO DE ERROS E ACERTOS
Em 1992, governantes de todo o mundo participaram da Eco-92. Muitas promessas foram feitas, muitos documentos
assinados. Vinte anos depois – por isso
o nome Rio+20 – representantes desses
mesmos países irão avaliar os resultados
do que foi acertado.
Para entender a importância da Rio+20,
é preciso saber o que foi acertado em
1992. A Carta da Terra, documento importante na época, dizia, em seu início:

“Estamos diante de um momento
crítico na história da Terra, numa
época em que a humanidade deve
escolher o seu futuro. À medida que
o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes
perigos e grandes promessas. Para
seguir adiante, devemos reconhecer
que, no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida,
somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino
comum. Devemos somar forças para
gerar uma sociedade sustentável global baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais,
na justiça econômica e numa cultura
da paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que nós, os povos da
Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a
grande comunidade da vida, e com as
futuras gerações.”
Os principais documentos assinados
em 1992 foram:
- A Agenda 21 , com duas mil e quinhentas mil recomendações para a efetivação do desenvolvimento sustentável, foi
discutida e adaptada para cada país, no
mundo inteiro. - A Declaração de Princí-

pios sobre as Florestas ficou no chove
mas não molha: a intenção era fazer
uma convenção sobre florestas, com
princípios claros de proteção, mas os
principais países detentores de florestas, incluindo o Brasil, conseguiram aprovar uma declaração genérica
de princípios.
-A

Convenção sobre a Diversidade Biológica tinha como objetivo conservar a diversidade biológica,
promover o uso sustentável de seus
componentes e dividir de forma justa
e igualitária os benefícios proporcionados pelo uso de recursos genéticos.
Os 188 países signatários da Convenção já se reuniram várias vezes para
definir estratégias mas os resultados
ainda são pequenos.
- A Convenção sobre Mudança
do Clima reconheceu que a mudança
do clima da Terra e seus efeitos negativos são uma preocupação comum da
humanidade e que atividades humanas
estão aumentando substancialmente
as concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa e que esse aumento está intensificando o efeito estufa
natural e resultando no aquecimento
adicional da superfície e da atmosfera
da Terra e que isso pode afetar negativamente os ecossistemas naturais e
a humanidade.

O documento final da Rio-92 - a Declaração do Rio de Janeiro , com 27
princípios - suavizou muito os problemas,
mas apontou o caminho da responsabilidade comum de todos os países para
sua solução. O princípio 15, por exemplo,
afirmava que: ”Com a finalidade de proteger o meio ambiente, os Estados deverão aplicar amplamente o critério de
precaução conforme suas capacidades.
Quando houver perigo de dano grave ou
irreversível, a falta de certeza científica
absoluta não deverá ser utilizada como
razão para que seja adiada a adoção de
medidas eficazes em função dos custos
para impedir a degradação ambiental.”
Sabemos hoje, que as emissões globais
de gases de efeito estufa, por exemplo,
cresceram em mais de 40% em relação
àquelas de 1992. Também sabemos que o
ritmo do desmatamento e da poluição de
rios e mares não diminuiu. Na verdade,
hoje temos muito mais certezas científicas e poucas soluções. A Rio+20 deve ser
uma nova oportunidade para avaliar as
decisões tomadas 20 anos atrás e para
mudar de rumo. Todos nós precisamos
acompanhar o que está acontecendo para
cobrar de nossos representantes políticos atitudes mais sérias para defender o
futuro da vida.

