Comemora-se, no dia 5 de setembro, o dia da AMAZÔNIA. Cabe indagar, por
oportuno, o que é a Amazônia e qual o motivo de celebração deste dia? A Amazônia é a região
geográfica latino-americana compartilhada por 9 países: Brasil, que ocupa 67% de sua área
total, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Suriname, a Guiana e a Guiana Francesa. De
sua vez, a bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, cobrindo cerca de 6 milhões
de quilômetros quadrados e contando com aproximadamente de 1.000 afluentes. Cerca de 2%
da água doce do planeta flui da região amazônica e uma parcela substantiva evapora e volta em
forma de chuva. Conta, ainda, com uma população próxima de 34 milhões de habitantes, dos
quais cerca de 3 milhões são indígenas. A região amazônica é tão importante que se tornou
objeto de cobiça internacional e de disputa nacional. Em 2011 foi eleita uma das sete maravilhas
naturais do mundo pelo site suíço News 7Wonders.
A Amazônia brasileira, além de ocupar a posição predominante na área territorial da
panamazônia, é o maior bioma nacional, abrigando uma imensa diversidade de vida com mais de
2.500 espécies de árvores e 4.200 espécies de animais. O território amazônico brasileiro é
ocupado pelos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Tocantins bem como
parte do território maranhense, atingindo, nesse último, cerca de 100 mil quilômetros
quadrados. Lamentavelmente, porém, segundo inúmeros estudos já realizados, a área
amazônica maranhense já perdeu cerca de 76% de sua floresta original.
Conforme se pode observar, conta-se com um patrimônio natural imensamente rico
a ser zelado e com a grande responsabilidade de preservar o que ainda se tem para as presentes
e futuras gerações, associando desenvolvimento econômico com proteção ambiental, redução
das desigualdades, enfrentamento à pobreza e respeito aos povos indígenas.
De uma maneira geral, roga-se por políticas públicas mais efetivas em defesa da
AMAZÔNIA, razão pela qual todos que lutam por uma sadia qualidade de vida não podem deixar
de lutar também em defesa do patrimônio amazônico no contexto do Estado socioambiental e
democrático de Direito.
SOMOS AMBIENTALISTAS E TEMOS O COMPROMISSO DE ZELAR POR NOSSA CASA
COMUM E LUTAR POR UMA ECOLOGIA INTEGRAL. NÃO PODEMOS ESQUECER NOSSO
COMPROMISSO.
Temos que comemorar bastante este dia da AMAZÔNIA e colocar em prática todos
os nossos projetos e sonhos de um mundo sustentável e onde se respeite o direito de todos os
seres vivos.
VIVA AO DIA DA AMAZÔNIA!
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