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Londrina, 10 de Junho de 2020.
Prezado Associado:

Nunca, em toda história, houve tanta necessidade do CUIDADO como nos dias de hoje.
No dia em que enaltecemos o Meio Ambiente planetário, tudo tem se colocado para refl e-

tirmos e revermos o processo de desenvolvimento da humanidade ao longo do tempo. O jeito 
destrutivo, predatório e extrativista, que tem nos levado a uma condição desumana, desigual 
e destruidora do Planeta Terra, traz consequências muitas vezes irreversíveis, e necessita ser 
revisto.

Com o surgimento do COVID – 19, toda a humanidade foi afetada e tivemos que nos reco-
lher, nos isolarmos e tomarmos cuidado com a saúde. Essa doença viral é mais uma consequên-
cia direta dos descasos, falta de cuidado e desequilíbrio que vivemos até os dias de hoje. Todos 
os meios de comunicação, televisão, rádio, jornais e redes sociais, nos têm explicitado a enorme 
desigualdade entre países, regiões e comunidades ao redor do mundo e nos revelado quanto 
desiguais e injustos somos com mais de bilhões de seres humanos, que se encontram à margem 
do dito “progresso e desenvolvimento”. Enquanto alguns dispõem de todos os recursos para 
uma vida digna, a franca maioria vive em condições sub-humanas. A cada dia verifi camos a alta 
concentração de renda na mão de poucos e a miséria aumentando em todo planeta. Junto com a 
miséria, o desemprego, a fome e a falta de condições sanitárias mínimas e dignas para qualquer 
ser humano e a destruição ambiental. 

O modelo atual está falido e é insustentável em todos os aspectos. O Planeta sofre com as 
consequências deste desequilíbrio, com o aquecimento global, destruição dos biomas e dos re-
cursos naturais, causando catástrofes naturais cada vez mais frequentes com grandes prejuízos 
para o Meio Ambiente, prejuízos estes muitas vezes irreversíveis. 

DIA 05 DE JUNHO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE 
FICA A REFLEXÃO!
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A mudança deste modelo falido, está na mão de cada um de nós, cidadãos conscientes e 
sensibilizados para fazer a diferença, com atitudes de CUIDADO e RESPEITO. Cuidado e respeito 
com o próximo e com o coletivo. Temos todos que fazermos a nossa parte. Refl etindo sobre nos-
so desperdício, sobre nosso consumo em geral, nosso resíduo gerado, nosso consumo de água, 
enfi m, nossa pegada ambiental. O reuso dos bens que muitas vezes dispensamos, pode servir 
ao outro, diminuindo a necessidade de retirada de mais recursos naturais no processamento de 
outros bens. Precisamos cuidar de nossos resíduos, como se fossem insumos importantes para 
outros processos. Precisamos garantir que os resíduos não contaminem nosso maior bem natu-
ral que é a água. O CUIDADO com a água é imperioso e urgente. A água é fonte da vida, a base 
de toda cadeia alimentar de todos os seres vivos. Temos que estancar a poluição dos nossos 
recursos hídricos e dos oceanos.

Com o COVID-19 também fi ca explicitada a necessidade de revermos as condições sanitá-
rias de nosso país. Não é possível convivermos num país tão desigual onde metade da popula-
ção não tem saneamento básico e os esgotos correm no meio da população, causando muitas 
doenças. O tratamento de esgoto ainda é feito, na maioria dos casos, de maneira primária, sendo 
os dejetos dispensados nos rios, lagos e mares, aumentando sobremaneira a contaminação de 
nossos recursos hídricos com metais pesados, hormônios, bactérias, vírus, entre outros contami-
nantes. Não é mais possível convivermos com o descaso da destinação dos resíduos urbanos. É 
necessário rever os marcos legais que nivelam por baixo a necessidade dos devidos tratamentos 
sanitários. Está na hora de usarmos tecnologias verdes no processamento dos resíduos, do sa-
neamento básico, geração de energia e outras, promovendo soluções sustentáveis.

Enquanto as soluções de políticas públicas não chegam, faça a sua parte. Tenha todo CUI-
DADO com a natureza, com o coletivo, com o próximo e assim construiremos um mundo melhor, 
mais equilibrado, solidário e humano. 

O COPATI, ao longo de 30 anos de sua existência, tem promovido, por meio do Programa 
Pingo D’Água, a formação de pessoas conscientes e comprometidas na defesa da natureza e por 
um mundo melhor e mais solidário. Se possível, fi que em casa neste momento de pandemia. 
Juntos faremos a diferença!! Viva o Meio Ambiente!!

Luiz Penteado Figueira de Mello
Presidente do COPATI


