05 de JUNHO - DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE
O Dia Mundial do Meio Ambiente foi instituído em 1972, pela
Organização das Nações Unidas-ONU, durante a Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo. Essa data, que foi escolhida
para coincidir com a data de realização dessa conferência, tem como objetivo
principal chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas
ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais que, até
então, eram considerados, por muitos, inesgotáveis.
Nessa Conferência, que ficou conhecida como Conferência de Estocolmo,
iniciou-se uma mudança no modo de ver e tratar as questões ambientais ao redor
do mundo, além de serem estabelecidos princípios para orientar a política
ambiental em todo o planeta.
Atualmente, existe uma grande preocupação em torno do meio
ambiente e dos impactos negativos da ação do homem sobre ele. A destruição
constante de habitat e a poluição de grandes áreas, por exemplo, são alguns dos
pontos que exercem maior influência na sobrevivência de diversas espécies.
Tendo em vista o acentuado crescimento dos problemas ambientais,
muitos pontos merecem ser revistos, tanto pelos governantes quanto pela
população, para que os impactos sejam diminuídos. Se nada for feito, o consumo
exagerado dos recursos e a perda constante de biodiversidade poderão alterar
consideravelmente o modo como vivemos atualmente, comprometendo,
inclusive, nossa sobrevivência.
Temos que pensar globalmente e agir localmente. Como?
Sugestão para contribuir com a melhoria do meio ambiente: começar
pelo nosso meio ambiente de trabalho (nosso escritório). Exemplo: diminuir
a utilização de papéis; usar o verso das folhas quando possível; reciclar
papéis; imprimir documentos quando estritamente necessário (isso
economiza a tinta das impressoras); substituir os copos descartáveis por
copos ou canecas de vidro ou louça (os personalizados ficam um “charme”);
apagar as luzes de ambientes que não estão sendo usados; utilizar água
racionalmente (evitar desperdícios) e outras medidas que, certamente você
vai adotar para o bem estar de todos.
Apesar de muitos acreditarem que a mudança deve acontecer em escala
mundial e, que apenas uma pessoa não consegue mudar o mundo, é fundamental
que cada um faça a sua parte e que toda a sociedade e, principalmente nós,
enquanto operadores do Direito, reivindiquemos o cumprimento das leis
ambientais.
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE DA 33ª SUBSEÇÃO DA OAB/SP

