


para o exterior ou ir de trem para Vitória?), que roupa comprar (a que
irá durar duas lavadas ou um modelo mais tradicional que nunca
sairá de moda?), é dependente de recursos naturais e todas promo-
vem um impacto econômico, social e ambiental.

Ora, considerando que o orçamento dos ecossistemas planetá-
rios apresentam um déficit de 30%, segundo o relatório bi-anual da
ONG WWF "Planeta Vivo", divulgado mês passado, então é preciso
que nossas escolhas sejam diferentes. É preciso pensar, falar, agir e
desenvolver hábitos que nos tomem consumidores sustentáveis.
Somente como tal poderemos, para além do apertado orçamento
financeiro, escolher presentes também de acordo com o orçamen-
to planetário.

Conclui o relatório da WWF: "A espécie humana é notavelmente
competente tanto em criar como em resolver problemas. Um mun-
do sustentável não é uma meta inatingível: as soluções estão dian-
te de nós e ao nosso alcance pessoal, segundo o compromisso pes-
soal e político de cada indivíduo".

Por isso, é imprescindível transformar nossa ecologia interior pa-
ra então transformar o mundo ao seu redor. Vamos mudar nossas
escolhas, inovar e criar presentes natalinos diferentes e promover a
sustentabilidade. Compartilhar com todos nossa compreensão ho-
lística do impacto de nossas opções de consumo. Através de suas es-
colhas natalinas, comunique a todos que você ama a si mesmo, que
você se importa e cuida do seu planeta e que, por ser e agir assim,
você é capaz de amar ao outro também! O relatório ainda nos ensi-
na que, neste Natal, é melhor não distribuir coisas. E sim partilhar
a generosidade, diminuindo a agressão aos nossos recursos natu-
rais com ações afetivas, econômicas e sustentáveis.

Em débito - O relatório da WWF, produzido em parceria com
a Rede Global de Pegadas Ecológicas, identifica, também, as mu-
danças globais de biodiversidade e de consumo humano de recur-
sos naturais através de duas medidas: o índice do Planeta Vivo' (Li-
ving Planet Index) e a 'Pegada Ecológica' (Ecológica! Footprint). O



primeiro reflete o estado dos ecossistemas do planeta enquanto a
'Pegada Ecológica' mostra a extensão e o tipo de demandas huma-
nas que estão sendo aplicadas sobre estes sistemas. O índice Plane-
ta Vivo, medido através de populações de 1.686 espécies de verte-
brados ao redor do mundo, tem diminuído cerca de 30% somente
nos últimos 35 anos.

Independente de vivermos à margem de uma floresta ou no
centro de uma cidade, nossa sobrevivência e de fato nossas vidas
dependem de serviços fornecidos pelos sistemas naturais da Terra.
Apesar desta dependência vital, nós estamos consumindo muito
rápido os recursos naturais que sustentam estes serviços. Da mes-
ma maneira que o excesso de gastos financeiros levam à recessão,
o nosso consumo depredatório do capital natural do planeta põe
em perigo nossa prosperidade futura - e a nossa própria sobrevi-
vência.

Conheça algumas das conclusões do relatório:
• Nossa pegada ecológica global atual excede em 30% a capacida-
de do planeta de regenerar-se. Se nossas demandas de recursos na-
turais continuarem na mesma velocidade e magnitude, por volta
dos anos 2030 nós vamos necessitar de dois planetas Terra para
manter nosso estilo de vida.
e Esta demanda global excessiva de recursos naturais está cres-
cendo e, como conseqüência, ecossistemas estão sendo uttra-utili-
zados e toneladas e toneladas de lixo estão acumulando no ar, na
terra e na água. O desflorestamento resultante, a escassez de água,
o declínio de biodiversidade e as mudanças climáticas estão colo-
cando em risco o bem-estar e o desenvolvimento de todas as na-
ções.

Somente nos últimos 35 anos, a fauna mundial foi reduzida em
um terço (1/3).

Mais do que três quartos (3/4) da população mundial vivem em
nações que são ecologicamente devedoras, Ou seja, em países onde
o consumo nacional supera sua bio-capacidade.

Cerca de 50 países enfrentam hoje moderada ou severa escassez
de água e o número de pessoas que sofrem falta de água durante

todo o ano ou durante algumas estações irá crescer ainda mais co-
mo resultado das mudanças climáticas.

40% dos oceanos do planeta estão severamente afetados por ati-
vidades humanas, principalmente pela pesca excessiva Atual-
mente, a maioria das faunas marinhas comerciáveis estão sendo
totalmente ou superexploradas. Os oceanos proporcionam os re-
cursos e os ecossistemas vitais sobre a qual todas as formas de vi-
da dependem. Entretanto, as áreas marinhas protegidas cobrem
menos do que 1% dos oceanos mundiais. •

PARA SABER MAIS
Informações sobre o 'Planeta Vivo 2008' da WWF e download

do relatório (versão em inglês) - www.wwf.org.br/
'Rede Global de Pegadas Ecológicas' - www.footprintnetwork.org



Criatividade Sustentável
Lembre-se que o valor de um presente não se encontra em quan-
to a coisa custa. Afinal, em uma liquidação, por exemplo, o que
você pagou caríssimo ontem pode sair a preço de bananas hoje.
O que define verdadeiramente o valor de um presente é quanta
energia você investiu e quanto do seu precioso tempo você usou
para criá-lo e produzi-lo. Algumas dicas para inspirá-lo:

1- Crie cupons pagos para massagens, limpeza de pele,
cabeleireiro, etc.

2- Compre duas entradas daquela peça de teatro que seus pais
estão doidos para assistir.

3- E que tal entradas de cinema e de shows para seus sobrinhos
e primos?

4- Crie um bloquinho com deliciosas receitas. Escolha uma, co-
zinhe e dê de presente junto com o bloquinho.

5- Colete na casa de familiares fotos de momentos significativos,
tire xerox colorido e crie urna colagem.

6- Escreva e ilustre um livro para as crianças da sua família.
Inspire-se em passagens interessantes da sua própria vida.

7- Teça meias, gorros, cachecol, blusas, etc.

8- Faça alguma coisa excitante e desafiante juntos (ex., uma
longa caminhada, uma viagem de bicicleta)

9- Ofereça um fim de semana em uma pousada perto de um par-
que estadual ou nadonal.

10- Patrocine um curso de arte, de fotografia, etc. Quem sabe
você também não participa junto?

11- Componha um 'objeto de arte' formado por objetos que
representam boas memórias para as pessoas envolvidas.

12- Faça um vídeo com entrevistas de seus avós sobre as
memórias de infância deles, como eles se encontraram, etc. e dê
cópias para tios (as) e primos (as).

13- Cozinhe biscoitos ou bolos e os acondicione em latas ou
vidros reciclados,

14- Encha um cesto com petiscos preparados em casa.

15- Prepare um saborosa conserva em vidros reciclados.

16- Grave um CO com músicas de diferentes cantores e grupos
que te fazem lembrar aquela pessoa. Debaixo de cada título,
explique porque você escolheu aquela canção.

17- A partir daquelas meias de lã velhas e tom buracos, crie fan-
toches,

18- Encha uma mala ou um baú com roupas engraçadas, chapéus
e bijuterias para as crianças criarem jogos de disfarce e fantasias.

19- Embrulhe presentes em jornais, mapas, cachecóis ou roupas
jnteressantes.

20- Faça um calendário com fotos de familiares ou paisagens
inspiradoras.

21- Para os mais idosos de sua família, compre em sebos revis-
tas ou livros da época deles, ou pesquise na internet artigos em
jornais daquele velho tempo...

22- Desenhe, ou através de colagens, produza cartões postais e
envie-os para seus familiares e amigos.

23- Se você é um especialista em uma determinada área, ofe-
reça uma aula!

24- Faça em casa sabões e velas artesanais.

25- Crie enfeites de árvore de Natal a partir de velhos CDs.
Compre um livro usado e na contra-capa explique porque você
escolheu aquele livro para àquela pessoa.
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