No dia do abraço ao Gravataí APN festeja prêmio da Assembleia
Que o Rio Gravataí está precisando de carinho, todo mundo sabe. Há bastante
tempo. Aquele carinho na forma da não poluição: não despejar rejeitos
industriais, água de lavoura com agrotóxicos, não desmatar suas margens, por
exemplo. Para alertar para a importância do carinho que o rio necessita e para
celebrar a recomendação do Ministério Público que deixa parte da Área de
Preservação Ambiental Banhado Grande livre de pulverização aérea de
agrotóxicos, cerca de 200 pessoas abraçaram simbolicamente o Gravataí, hoje
(2/12). Segundo os organizadores da manifestação, é importante lembrar que
70% do agrotóxico aplicado por avião não atinge o alvo e vai para áreas
vizinhas, como plantações orgânicas de assentamentos da reforma agrária,
casas, escolas e fontes de água que abastecem as cidades da Região
Metropolitana de Porto Alegre. Entre estes mananciais, o Rio Gravataí.
Defesa da vida
A ação do Ministério Público, em conjunto com entidades que defendem a vida,
como a Associação de Proteção à Natureza – Vale do Gravataí (APN-VG) e
seu projeto Rio Limpo, mostra que é possível obter avanços no combate à
poluição dos mananciais hídricos. O uso indiscriminado de veneno é um crime
cometido por quem só quer lucro, mas estamos unidos e temos iniciativas que
valorizam a vida acima de tudo --- discursou o deputado estadual Edegar Pretto
(PT).

Chamar atenção
O objetivo das atividades desenvolvidas pela APN-VG e entidades que atuam
na defesa do meio ambiente na região é destacar a importância da água para a
sobrevivência de todos e alertar para a necessidade de melhorias nos sistemas
de manejo dos usos dos recursos hídricos.--- Além disso, queremos chamar a
atenção para a utilização de agrotóxicos na produção dos alimentos nas
plantações que utilizam a água do rio, prática proibida na Área de Proteção do
Banhado Grande --- diz o geólogo Sérgio Cardoso, coordenador do projeto Rio
Limpo. Não por coincidência, o abraço ao rio foi realizado no início da APA,
onde se encontram as divisas dos municípios de Gravataí, Alvorada e Viamão -- completou.

