
 
 

7. QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE
BRASIL: O país reduziu o índice de desmatamento, o consumo
de gases que provocam o buraco na camada de ozônio e
aumentou sua eficiência energética com o maior uso de fontes
renováveis de energia. Acesso à água potável deve ser
universalizado, mas a meta de melhorar condições de moradia
e saneamento básico ainda depende dos investimentos a
serem realizados e das prioridades adotadas pelo país. O ODM
7 é considerado por muitos como um dos mais complexos
para o país, principalmente na questão de acesso aos serviços
de saneamento básico em regiões remotas e nas zonas rurais.

Promover o desenvolvimento sustentável, reduzir a perda de diversidade biológica e reduzir pela
metade, até 2015, a proporção da população sem acesso a água potável e esgotamento sanitário.

SUGESTÕES DE AÇÕES:
Fazer campanhas de uso racional de água e energia.

Plantar árvores nas ruas é muito importante, porém é preciso pedir licença à prefeitura e aos moradores.

Implementar a coleta seletiva nas escolas, no condomínio ou no bairro e divulgar o benefício de produtos
biodegradáveis ou recicláveis.

Realizar mutirões de limpeza e rearborização de praças, rios e lagos.

Contribuir com a limpeza da cidade, praticando ações simples como não acumular lixo em casa, ruas, terrenos,
praias, rios e mares. Não jogar lixo pela janela.

Não fumar em ambientes públicos fechados.

Utilizar a água que sobrou da chaleira, do cozimento de ovos e da lavagem de vegetais para aguar plantas.
Armazenar água da chuva, em recipientes fechados, para lavar carros e calçadas, economizando água – recurso
natural limitado – nas ações cotidianas.

Diminuir o uso de energia elétrica entre 6 e 9 horas da noite. Desligar aparelhos que não estão sendo usados,
economizando e evitando a falta de energia elétrica.

Economizar papel. Imprimir apenas documentos importantes e procurar usar os dois lados da folha. O verso de
uma folha pode ser usado como rascunho, bloco de recados ou para os desenhos das crianças.

Participar de ações de preservação e defesa de mangues, rios e mares.

Participar de projetos sociais para construção de cisternas e casas com esgotamento sanitário para famílias de
baixa renda, em áreas urbanas ou rurais.

Incentivar o uso de sacolas reutilizáveis para compras.

Incentivar o uso de produtos feitos com material reciclado.

 

Objetivos do Milênio http://www.objetivosdomilenio.org.br/meioambiente/

1 de 1 03/07/2014 17:11


