Desperte o ambientalista que existe em você!
Pergunte -se:
Eu me preocupo com a preservação do meio ambiente?
A resposta que teve neste momento pode demonstrar o quanto há de
um ambientalista em VOCÊ.
Ambientalista: aquele que tem a preocupação com a preservação
ambiental e que consequentemente passa a dedicar-se a esta causa.
No momento em que se propõe a ampliar a visão do que o cerca e
voltar seu olhar para o macro; humanidade e meio ambiente; sua
postura mudará para a de alguém que consegue enxergar que TODAS
AS ATITUDES INDIVIDUAIS TRANSFORMAM-SE NUMA ATITUDE
COLETIVA.
A resultante desta força de atitudes individuais passa a ser global.
Este grande impacto socioambiental será positivo ou negativo
dependendo da maneira como é direcionado.
Percebe o quanto sua ação individual pode ter a força potencializada
quando se une a outras ações?
Se neste momento encontrou dentro de você um ambientalista que
questiona:
AS MENSAGENS QUE RECEBO SÃO PARA QUE EU FAÇA MINHA
PARTE, MAS NÃO ME DIZEM COMO FAZÊ-LA!
Com a mesma simplicidade que foi aplicada até agora, a seguir
estarão SUGERIDAS algumas atitudes que você pode tomar para
deixar de lado a passividade.


para se posicionar e ter uma opinião formada sobre o assunto,
precisa estar bem informado sobre o que está acontecendo ao seu
redor através da mídia de notícias socioambientais: alterações do

clima, degradação ambiental, suas consequências sociais e ações
governamentais relacionadas ;


não basta ter o conhecimento, você precisa aplicá-lo a fim de
defender sua qualidade de vida, a da sua família, do coletivo, e
principalmente aplicá-lo com a meta de preservar o meio ambiente
para a atual e futuras gerações.



atuar na Associação de Bairros; Comunidade Religiosa;
Conselho Escolar; Sindicatos; Condomínios; Diretórios Acadêmicos;
Clubes;



acompanhar as propostas e votações que acontecem no cenário
político e que atingem diretamente o meio ambiente;



ser voluntário de alguma Organização socioambiental;



ser integrante da Agenda 21 de seu bairro ou município;



participar de campanhas socioambientais;



ser um consumidor consciente: compre o que realmente
necessite, economize, e informe-se através de pesquisas se o produto
e fabricante trabalham respeitando as crianças, animais e o meio
ambiente;
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