Dia Mundial do Meio Ambiente

São as pequenas atitudes que podem mudar o Mundo
No passado dia 5 de junho comemorou-se o Dia Mundial do Meio
Ambiente, pelo quadragésimo oitavo ano consecutivo. Sabem quando
e onde surgiu a ideia?
Eu passo a explicar. Este dia foi criado com o objetivo de levar
a população mundial a realizar boas práticas que ajudem a conservar, a
salvar o nosso meio ambiente. No dia 5 de Junho de 1972, durante a
Assembleia de Estocolmo, foi a primeira vez que se organizou uma
Conferência das Nações Unidas para falar sobre este tema, pois a
verdade é que se não tratarmos bem do nosso planeta, qualquer dia não
teremos onde viver.
Este encontro teve como principal objetivo sensibilizar os países e a
população em geral, para uma mudança de hábitos, uma vez que
estamos a poluir demasiado o planeta. Foram então estabelecidos
alguns princípios orientadores para uma política ambiental, em todo o
planeta.
Nesta Conferência, foi criado o Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente, (PNUA), cujo principal objetivo consiste em coordenar
as ações internacionais de proteção do ambiente e de promoção do
desenvolvimento sustentável. Foi ainda apresentada a Declaração da
Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente, na qual constam diversos
princípios que visam implementar mais medidas para a preservação do
meio ambiente.

Para este de 2020 o tema escolhido foi a “ poluição do ar”. Sabem,
cada vez é mais urgente avançar com ações que contribuam para a
diminuição das emissões de gases que criam o efeito de estufa, tão fatal
para o planeta.
Bem, caros leitores, espero que ao lerem estas linhas tenham
ficado a pensar como podem também contribuir para a mudança e que
atitudes podem tomar.
O que podemos então fazer para ajudar a preservar o meio
ambiente?
Ora vejamos ! No tempo em que o calor é intenso, devemos ter
muito cuidado com as matas, é importante não fazermos fogueiras. E a
floresta deve manter-se limpa. Também não se deve atirar lixo para o
chão, devem reciclar, reutilizar e reaproveitar, sempre que possível. E
lembrem-se que os nossos rios, barragens, lagoas e o mar não são “
caixotes de lixo “ . Quando forem à praia não devem deixar lixo na areia,
levem um saco para o guardar e quando forem embora, depositem num
contentor próprio para o efeito. Podem poupar eletricidade, desligando
tomadas, carregadores, luzes que não estejam a ser utilizadas, é uma boa
maneira de evitar o desperdício…e de poupar na fatura, ao fim do mês !
Depois de vos explicar a importância deste dia , espero
sinceramente que tenha conseguido levar-vos a pensar que algumas
mudanças não custam nada, pois estamos a contribuir para um Futuro
melhor para todos.
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