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IMAGEM ESCOLHIDA

Prezado Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia,
Essa imagem retrata um problema triste e comum do cotidiano. Trata-se de um rio extremamente
poluído, coberto por lixos. Um barquinho com 4 pessoas dentro tenta navegar por esse rio para realizar
a limpeza, mas frente às circunstâncias, é uma tarefa complicada. A água é um bem natural essencial
para a sobrevivência da sociedade, e, estando poluída, o mundo para. Além das pessoas não
conseguirem realizar tarefas básicas com a água poluída, como tomar banho, ela também é imprópria
para o consumo humano, visto que se alguém tomar dela, ficará doente. Experimentos científicos e
indústrias possuem como um dos principais materiais de trabalho a água, e, não estando e boas
condições, a economia começa a sofrer um retrocesso, já que depende diretamente da produção
industrial e das inovações científicas. A pesca é uma atividade que traz lucros para os envolvidos, mas
necessita de uma água limpa para ser realizada.
A solução mais simples de ser explicada seria a conscientização das pessoas sobre a gravidade de um
problema como esse. A poluição só traz consequências para a vida, tanto na saúde quanto na economia.
Se a população parasse de jogar o lixo no chão ou nas águas, o mundo iria ter um avanço exponencial.
No entanto, nem tudo é tão simples. Como os conhecimentos científicos estão extremamente avançados,
a criação de um sistema para a separação da água limpa dos dejetos indesejados seria válida.
Embalagens que, se jogadas na água, se desmanchassem automaticamente, sem trazer danos para o
planeta. São ideias como essas que precisam ser colocadas em prática.
De uma jovem preocupada com o futuro do planeta.
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IMAGEM ESCOLHIDA

Prezado Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia,
O crescimento e a evolução das indústrias trazem diversos benefícios para a sociedade, sejam eles
para o cotidiano ou para a economia. Roupas, alimentos, brinquedos, carros... Tudo isso é produzido em
escala industrial. No entanto, toda moeda tem seus dois lados. E o outro lado das indústrias é negativo
e prejudicial. A imagem mostra a “nuvem” de fuligem e poluição que a produção industrial libera para a
atmosfera. Nessa foto, é possível perceber que a nuvem encobriu o azul do céu. Ao passar pelo Polo
Petroquímico, em Triunfo, sempre fico chocada com o mal que aquela fumaça está fazendo para a
atmosfera.
Como solução, deveriam ser utilizados produtos que não façam mal ao planeta, fazendo com que
apesar de eles serem liberados, não machuquem a atmosfera. Essa fumaça também poderia, através
de aparelhos, se tornar adubo ou algum outro produto útil para o planeta. Os recursos estão aí para
serem utilizados.
De uma jovem preocupada com o futuro do planeta
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