MANIFESTO DA JUVENTUDE PENALVENSE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE
APRESENTAÇÃO
Iniciamos o nosso manifesto, com a seguinte frase:
“Quem ama preserva. Preservar o meio ambiente
é preservar a vida. ”
Andrea Taiyoo
A nossa intenção é de alertar toda a sociedade penalvense, sobre a importância, da
preservação do Meio Ambiente Penalvense, que a décadas vem sendo covardemente
agredido, muitas vezes por pura ignorância e soberba, e também por falta de conhecimento
da relevante importância, que é preservar o nosso Meio Ambiente.
A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO
Preservar o meio ambiente é sinônimo de preservar as vidas humanas e de outros seres
vivos. Uma vez que nos conscientizamos e começamos a preservar os recursos naturais
(florestas, o solo, a água, os minerais, os ventos, a luz solar e inúmeros outros casos),
produzir menos lixo, desperdiçar menos comida entre muitas outras ações, estamos
garantindo a continuidade da vida terrestre deixando de prejudicar as gerações futuras. Daí
o princípio da SUSTENTABILIDADE.
A PARTICIPAÇÃO DA JUVENTUDE NA LUTA AMBIENTAL
A relação histórica nos demonstra que a condição calamitosa do meio ambiente está cada
vez em evidência, pois com os avanços da sociedade de certo modo a exploração
desenfreada aos recursos naturais e as modificações causadas por interferência do homem
traz a grande devastação, tudo isso presente na derrubada das florestas e retirada dos
recursos naturais não renováveis. "Seis em cada dez jovens brasileiros não sabem o que
significa ou nunca ouviram falar na palavra sustentabilidade. Ainda assim, a maior parte
deles acredita que se preocupa mais com o meio ambiente do que a população em geral, as
empresas e o governo". Os dados fazem parte do Dossiê Universo Jovem, produzido pela
MTV Brasil (Por Carolina Gama, Revista Veja 6/2/2009).
O mundo está inteiramente tecnológico e industrializado dessa maneira se projeta com
grande clareza os efeitos da poluição através dos malefícios do desenvolvimento não
sustentável, analisado muito bem a ganância aliada da influência do grande capital
patrocina a autodestruição da vida humana. O que seria esse processo de autodestruição?
Nesse caso é colocada a agressão contra os meios naturais, promovendo essa devastação
nós seres humanos como parte da vida natural seríamos afetados. É uma grande
responsabilidade a conscientização para a defesa Ambiental sobretudo a juventude. Se há
a necessidade de uma construção de uma ação por parte de todos os jovens em defesa da
conversação de nossa natureza, cabe a todos defenderemos a luta ambiente e fazê-lo
desse modo diminuiremos a poluição que causa mudanças climáticas e a derrubada de
nossas florestas, vamos juntos implementar um sistema de produção sustentável assim
atendemos a necessidade da sociedade mantendo equilíbrio da natureza.
A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PARA A ECONOMIA
Um ambiente preservado é de suma importância, principalmente para a economia. Com o
meio ambiente preservado, a economia só tem a ganhar, pois assim, a qualidade dos

produtos cresce e o torna mais vendável, gerando assim mais lucros para o vendedor, e
fazendo a roda econômica do município girar. Hoje em dia na maioria das atividades
econômicas, a produção sustentável sai mais em conta.
OS BENEFÍCIOS DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
O ato da preservação nos dá a garantia da continuidade da vida terrestre, trazendo
inúmeros benefícios como: menor desgaste dos recursos naturais; melhor qualidade de
vida, pois terá menor poluição do ar, do solo e das águas; menos desastres naturais
provocados pelos seres humanos como as enchentes, geradas pela falta de áreas de
absorção da água da chuva, além do grande volume de lixo gerado e descartado
incorretamente.
A ILHA DO FORMOSO
Uma das maravilhas da região são as ilhas do Formoso, um lugar encantado, de belas
paisagens, de uma natureza, muitas vezes, desafiadora para aqueles que decidirem se
aventurar na região, além de ser cercada de mistérios que são contados nas histórias e
lendas da região. Um de seus fenômenos mais intrigantes é a flutuação das ilhas, pois elas
são formadas por uma vegetação aquática flutuante, sobreposta em camadas de matéria
orgânica sustentadas por raízes, impulsionadas pelas correntes e/ou pelos ventos
(PINHEIRO e AROUCHE, 2013, p.18). Tal lugar merece ser respeitado, especialmente por
suas unicidades e belezas, e, portanto, deve ser preservado para que perdure pelas
próximas gerações e estas tenham a oportunidade de desfrutar dessa maravilha.
A ATIVIDADE PESQUEIRA E A PRESERVAÇÃO DOS LAGOS PENALVENSES
A pesca é uma das atividades econômicas mais importantes da região, além de servir para
a subsistência da população local. Os pescadores realizam pescas artesanais, que são
realizadas em pequenas embarcações e são limitadas à localidade, principalmente,
realizadas nos lagos região. Pescar se torna, muitas vezes, a única maneira que esses
trabalhadores encontram de sustentar a si e a suas famílias, vendendo ou consumindo os
recursos pesqueiros obtidos. Não obstante, o consumo de peixe traz diversos benefícios,
dentro os quais pode-se citar a melhora da memória, da concentração, ajuda na prevenção
de doenças cardiovasculares, fornecem proteínas para o corpo e assim vai.
A água está no centro do desenvolvimento sustentável e, para isso, ela deve ser gerenciada
em apoio ao bem-estar humano e à integridade do ecossistema. Dessa forma, é
indispensável medidas de saneamento que visem a saúde da população, como, por
exemplo, coleta e tratamento de esgoto, manejo de água pluvial, limpeza urbana, manejo de
resíduos sólidos. Ademais, cuidar da nossa cidade faz dela mais bonita, pois, Penalva, do
seus lagos, riachos e paisagens transmitem com encanto uma mensagem da natureza, que
nos enleva a sorrir.
ENCERRAMENTO
Ante o exposto, é evidente que a participação do homem, que é parte integrante da
natureza, na preservação do meio ambiente é essencial e urgente. Nos últimos anos, a
Organização das Nações Unidades vem reforçando a nossa presença nas diversas
atividades que contribuem para um desenvolvimento sustentável. Além disso, Penalva faz
parte da Área de Proteção Ambiental (APA) da Baixada Maranhense, por meio do decreto

nº 11.900 de 11/06/1991, que demonstra a importância da região. Preservar o meio
ambiente é também preservar a vida das pessoas, presentes e futuras. Dessa forma,
ter-se-á feito o que foi asseverado pelo filósofo alemão Hans Jonas: “age tal maneira que os
efeitos da atuação não sejam lesivos a futura possibilidade de vida”.
CARTA ABERTA ÀS AUTORIDADES E PRÉ CANDIDATOS A PREFEITO DE PENALVA
Senhores pré-candidatos a prefeito de PENALVA (Ronildo Campos Maozinha, Edmilson
Viegas, Surama Rocha Castelo Branco, Amarildo Silveira, Igor Penalva) e demais
autoridades, viemos até Vossas Excelências apresentar a importância do Meio Ambiente da
nossa cidade. Abordamos diversos temas como economia, sustentabilidade, preservação,
que são de suma importância para nossas vidas e também para diversos setores do
município. Temos como objetivo conscientizá-los para que aquele que se dê como vencedor
do pleito municipal deste ano consiga implementar as propostas defendidas em nosso
manifesto, com isso tomar a devida responsabilidade para conscientizar toda a comunidade
para a preservação de nossas riquezas naturais.
Penalva-MA, 22/06/2020
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