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O Brasil e a emissão de

gases poluentes
O

Brasil se tornou um dos
países mais preparados
no combate aos avanços
e impactos do aquecimento global.
É o que diz o relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas, divulgado em abril, na
cidade de Yokohama, no Japão. O relatório revelou que todas as nações
estão sujeitas aos efeitos do possível
aumento da temperatura global. As
medidas e políticas adotadas ao longo dos anos, no entanto, colocam o
Brasil em papel de destaque diante
da comunidade internacional.
Sozinho, o Brasil reduziu, em
2010, o dobro dos índices verificados por todos os países desenvolvidos. Além disso, a redução de gases
gerada pelo controle do desmatamento em apenas um ano equivale
às emissões totais anuais de locais
como a Espanha e o Reino Unido.
Essa notícia, de fato, é muito
boa. Mas muito ainda tem que ser
feito. Por exemplo: o governo tem
que investir ainda mais no combate ao desmatamento, contratar
mais agentes e guardas florestais.
Cabe ao nosso país não decepcionar todas as expectativas mundiais criadas com a proteção à nossa natureza, principalmente em
relação à floresta amazônica. Mas
não podemos esquecer jamais que
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reprodução

O desmatamento ainda é um desafio a ser vencido pelo país
o desenvolvimento sustentável não
pode existir sem pensarmos nas
pessoas e no bem comum.
Desenvolvimento sustentável
significa não só a proteção à natureza, mas também criar trabalho
e condições dignas de vida para as
pessoas. A CNBB já nos alertou para
o tema em 2011, com a campanha
da fraternidade, com o tema: Fraternidade e a vida no planeta: A criação
geme como em dores de parto.
Esse é o caminho para construirmos aqui e agora o reino de
amor e justiça prometido pelo
Evangelho.
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