
A JAPPA agradece pelo Meio Ambiente 
 
Pelo dia do meio ambiente, a JAPPA vem ressaltar a importância da dedicação de tantos ao 
tema que já deixou de ser moda e passou a ser percebido como necessidade imperiosa para a 
vida de todos nós.   
É perceptível o aumento do número de pessoas e da propensão destas em defender a qualidade 
de vida, associada ao comportamento educado, civilizado e freqüentemente altruísta no trato e 
desfrute do patrimônio ambiental, que não é de ninguém em particular, mas de todos os seres 
vivos.  
Somos testemunhas de precioso momento da história da humanidade.  
Em especial nos últimos 50 anos, após infringir ao meio-ambiente danos maiores que em toda 
a história da humanidade, vários destes irreversíveis, começamos o regresso no sentido de 
fazer as pazes entre o interesse individual e as necessidades e o direito coletivo (difuso). 
A duras penas vêm sendo deixadas para trás atitudes cênicas de interesse calculista em 
“posar” de defensor de uma vida melhor para todos e cada um.   
Cada vez mais são visíveis exemplos de interesse genuíno na recuperação e preservação 
ambiental, hídrica, vegetal, animal e humana. Esta última finalmente compatibilizada com a 
missão de preservação do patrimônio de que não somos donos, mas temos por empréstimo e 
que devemos restituir melhorado para as gerações futuras.  
Queremos aplaudir a quantos, dentro ou fora da JAPPA, assumem atitude ambientalmente 
conseqüente: professores, estudantes, donas de casa, profissionais, trabalhadores, líderes, 
autoridades e apaixonados em geral.  
Gente simples ou abastada: todos nivelados diante da necessidade de ter água limpa e ar puro, 
que rezam e trabalham para tornar o mundo melhor e sustentável, mesmo às vezes não tendo 
certeza de como fazer isto. 
A JAPPA e seus componentes são humildemente orgulhosos de fazer parte do crescente grupo 
que se dedica à causa que a tantos conquista a cada dia, e se coloca à disposição para seguir 
trabalhando por todos e com todos que desejam e se dedicam a um mundo melhor, 
ambientalmente bonito, saudável e capaz de manter nossos descendentes por alguns milhões 
de anos.  
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