O VIVER SUSTENTÁVEL
Ouvimos várias vezes a palavra sustentabilidade nas notícias, nas
reuniões, escola, nos discursos políticos e mesmo nas conversas informais,
mas na prática ainda estamos bem distantes de um país sustentável. Se cada
um de nós pensasse na sustentabilidade local, onde vivemos e lutássemos
pelas mudanças de alguns conceitos a fim de cooperar para a melhoria da
forma de viver, muita coisa mudaria. Por exemplo, a saúde da população, a
economia, a consciência do cidadão para com o criador.
Uma vida sustentável deveria ser pautada no comportamento das
pessoas, na educação para o uso dos recursos naturais e principalmente no
respeito ao meio ambiente e à diversidade, seja natural ou cultural. É preciso
trabalhar a sensibilidade, a preservação e a recuperação de recursos vitais ao
ser vivo, como a água. Isso só acontecerá com mobilizações a exemplo do
trabalho desenvolvido pelo CAV (Centro de Agricultura Vicente Nica).
Nessa busca intensa com o propósito de melhorar a vida dos trabalhadores
com a terra, vem desenvolvendo a conscientização sobre o uso sustentável
da natureza como o manejo da terra, o uso de fertilizantes naturais,
orientação para o desenvolvimento da agricultura familiar de forma a
produzir vários alimentos sem o uso de agrotóxicos. Assim, constitui o
trabalho sem degradar o ambiente, preservando a vida, a água, o solo e os
animais. O cercamento de nascentes, a construção de barragens de contenção
da enxurrada, o incentivo ao aproveitamento da água das chuvas dentre
outras tecnologias trabalhadas com os agricultores, fazem com que o homem
do campo possa continuar a viver dignamente.
Com certeza, para que a vida seja sustentável, um trabalho incessante
das autoridades se faz necessário, com políticas públicas mais abrangentes,
apoio ao trabalhador seja urbano ou rural, apoio às práticas educacionais e
de transformação social, e, sobretudo de convivência harmoniosa entre os
cidadãos independentemente da classe social a qual ocupa. A vida precisa se
sustentar.
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