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Somos um grupo de jovens estudantes do Ensino
Médio da Escola Estadual Professor Adrião
Bernardes que participou da NAEA (Núcleo de Arte
Educação Ambiental) onde identificamos problemas
ambientais no nosso bairro e pensamos soluções para
resolver os impactos das crises climáticas, assim,
criamos o NA ILHA Agência Jovem. 

Mostrar que todos temos um papel importante no
enfrentamento das crises climáticas, sejam jovens ou
idosos, e que temos que falar desse assunto
abertamente, assim, passando essa informação à todos.



Sabemos que as crises climáticas são algo que nos
afetam todos os dias, assim como os impactos
ambientais, 

Isso acontece devido ao consumo e ao modelo de capitalismo
e claro a falta de informação para a população mais
fragilizada. O que acaba em decorrência do descarte
incorreto de resíduos, falta de saneamento básico,
desmatamento e moradias irregulares.

Nós das periferias sabemos que o racismo ambiental,
o aumento de temperatura e o efeito estufa impactam
cada vez mais o dia dia da população periférica.  

MUDANÇAS CLIMÁTICAS, O QUE A
GENTE TEM A VER COM ISSO?



     importante dar visibilidade e destaque para
a juventude pois são os principais agentes do
futuro e a geração que mais tem
responsabilidade de cuidar do meu ambiente
e a última que pode salvar Amazônia. Essa
pressão é injusta pois estamos carregando um
fardo que não é 100% nosso.

É



         2015 a ONU estabeleceu 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que
deveriam orientar as políticas dos diversos
países até 2030 que representam um plano
de ação global para eliminar a pobreza e a
fome, oferecer educação de qualidade ao
longo da vida para todos, proteger o planeta
e promover sociedade pacífica e inclusiva até
2030.

Em



Poesia: Karol          Ilustração @ nino.arte

" Os Baldes "
Fornece-me o alimento, devolvo-te o
escremento,
Cuspo-te, te renego e corto suas veias,
Que um dia foram lindas, e que agora jorram
sangue,
Independente do que faço, você esta errado,
Dias mais quentes aquecem o nosso planeta água, 
E o homem quer a solução, a solução meu caro, 
É o húmus que plantamos,
As plantas que cultivamos,
E as caminhas que fazemos para elas,
A terra que pinta nossos vasos,
E a chuva que corre em nossos braços.
O meio ambiente agoniza, pede socorro e realiza,
Projetos como esse para ver se um dia ele recicla.
Vejo a natureza falando:
Sera que o homem não me ouve??!!
Cuide da nossa terra enquanto há esperança,
Plante, viva, escolha e reduza,
Seja esperto e reflita,
Cuide bem da nossa amiga,
Utilize bem os seus baldes,
Para um dia não precisar carregar água neles.
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