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Niterói, 26 de outubro de 2020
Presidência-Chancelaria
Núcleo de Educação Ambiental (NEA-IFEC)
Assunto: CARTA EM DEFESA DO AMBIENTE NATURAL

Carta de manifestação quanto ao descaso com o Meio Ambiente

Temos presenciado cada vez mais o crescente descaso com nosso Planeta,
através de inúmeras atividades antrópicas degradantes ao ambiente e até mesmo por
parte do poder público. Poluição em suas diversas formas (do ar, do solo, das águas
superficiais e subterrâneas), desmatamentos, queimadas e urbanização descontrolada
vêm há décadas causando alterações significativas no ambiente natural, trazendo
graves impactos na biodiversidade em todas as suas formas (fauna, flora, recursos
hídricos) e na vida humana.

Processos de contaminação da água provenientes de atividades industriais, com
lançamento de efluentes líquidos com elementos químicos altamente tóxicos como
metais pesados (Chumbo, zinco, Cobre, Mercúrio, Arsênio, Cadmio), gases tóxicos e
materiais particulados no ar desencadeando sérios problemas a biodiversidade local e
também trazendo graves riscos à saúde humana, assim como a contaminação de solos
por elementos químicos provenientes de industrias e atividades agrícolas que utilizam
excessivamente agrotóxicos, pesticidas e fertilizantes, causando empobrecimento de
extensas áreas de solos e também a perda da biodiversidade local.

Muito se discute e se planeja em relação a preservação dos recursos naturais,
com legislações bem estruturadas no papel, mas que se verifica que pouco se aplicam e
pouco se modificam em relação a posturas como por exemplo, fiscalizações, autuações
a atividades que degradam o ambiente, bem como a implantação de sistemas que
prezem pela Sustentabilidade, que usem de forma racional os recursos naturais, e que
tragam benefícios ambientais, sociais e econômicos para a população.

Temos visto muitas alterações nas Legislações, permitindo assim mais
retrocessos quanto a restrições e padrões de qualidade ambiental, como é o caso de
mudanças no CONAMA e no código florestal; extinção de órgãos que fiscalizam e atuam
na área ambiental, como o caso do Instituto Florestal de São Paulo, entre outras.
Recentemente o Brasil não assinou o compromisso global para reverter a perda da
biodiversidade (O compromisso dos Líderes pela Natureza), assim como também os
Estados Unidos, Rússia, Austrália, Índia e China se recusaram a assinar. Fato que põe
ainda mais em risco a nossa Biodiversidade, ficando cada vez mais próximo de um
colapso ambiental, inclusive de nossa existência como seres também parte desta
Biodiversidade.

Possuímos uma das maiores biodiversidades do Planeta, e temos que cada vez
mais firmar compromissos com a preservação e conservação de nossos recursos e
cumpri-los, já que nossos recursos estão sendo esgotados de forma acelerada, com
risco de as próximas gerações não usufruírem destes recursos. Precisamos ouvir todas
as pessoas (independente de raça, etnia, classe social, credo religioso, posição política),
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Ongs, OSCIPs, movimentos sociais e em prol do Meio Ambiente, e claro, a
Ciência, a fim de que possamos nos unir e tentar contornar esta situação de degradação
ambiental, que traz graves consequências nos âmbitos social, econômico e cultural.

Nós do Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência
(IFEC), Instituição que preza pela inclusão e harmonia entre todas as formas de vida,
sempre pautada no Desenvolvimento Sustentável, alicerçados no tripé da
Sustentabilidade (ambiental, social e econômico) e de acordo com os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS), repudiamos qualquer forma de agressão ao
ambiente, incluindo aí as pessoas como um dos elementos principais deste ambiente, e
buscamos unir forças com todos os envolvidos na causa socioambiental, para mitigar e
melhorar estas situações que podem comprometer até mesmo a nossa existência,
pensando em um mundo mais habitável, justo e sadio para a nossa e para as futuras
gerações.
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