A ÁGUA É UMA RIQUEZA
A água é o bem mais precioso que nós temos e muitas pessoas não
reconhecem o valor dela para o nosso sustento, para a agricultura, para a vida
no planeta. Por isso, é importante que se trate desse tema nas escolas, nas
reuniões, nas famílias. É preciso informar as pessoas sobre o uso e o valor
da água potável.
Quem já passou por falta de água, buscando-a no balde em pequenos
brotos, carregando peso na cabeça por quilômetros é que sabe o quanto vale
ter essa riqueza escorrendo nas torneiras. Depois de anunciada a seca, a falta
de água em cidades grandes como em São Paulo, o brasileiro está acordando
para essa realidade. Esperamos que não seja tarde demais. O desperdício de
água tratada é grande demais, é assustador. Entretanto, se houver
conscientização da população, cada um economizar um pouco que seja,
podemos ter esse bem por mais tempo nas torneiras.
Em nossa região, já temos pessoas que se preocupam com a questão
da água por mais de vinte anos, o CAV (Centro de Agricultura Alternativa
Vicente Nica). É uma entidade que desenvolve um trabalho interessante,
vem colaborando com os pequenos lavradores para a recuperação de
nascentes e manutenção da água para suas criações animais, produções
agrícolas e abastecimento nas residências. Outro trabalho é a captação de
água das chuvas, a colaboração para construção de barragens de contenção,
barramento das águas que escoariam causando assoreamento dos rios. Se
tivéssemos mais entidades com esse propósito, maior preocupação do setor
público, quem sabe a água voltaria à abundância, como nos velhos tempos.
Aqui fica um forte apelo, vamos fazer a nossa parte em prol do futuro dos
nossos filhos e netos e das futuras gerações.
Rosely Fernandes dos Santos
3º. Período de EJA A
E.E. Américo Antunes de Oliveira
Turno noturno

