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Refletindo sobre o texto do Lino, Fatores de Degradação, escrito em 2003 e revisado há pouco, ocorreu-
me a falta de cidadania, vivida por nós, que prefiro creditar aos anos de ditadura vividos por nossas 
gerações, tristemente repassado as posteriores. 

Creio que já passa da hora de darmos um basta nesta situação, agindo como cidadãos. 

Lino aponta corretamente dentre outros fatores a falta de políticas públicas adequadas. Quantas vezes 
nós, alvos destas políticas e pagantes dos agentes empreendedores das mesmas, nos organizarmos, ou 
mesmo a sós, agimos para o desenvolvimento ou criação destas?! Devo reconhecer que agora vivemos 
um momento raro de tomada de consciência cidadã e de alguma organização (?) com a esperada 
pavimentação do nosso acesso, que sob a minha ótica, só pela discussão que está causando e a 
tentativa de organização da comunidade, já valeu. Isto tudo por que o poder público se mexeu e 
finalmente está fazendo algo que terá grande reflexo nas nossas vidas. Sobre este assunto e a benéfica 
repercussão gerada por ele pretendo abordar em outra oportunidade. 

Nosso acirrado preservacionista também discorre sobre a fragmentação da propriedade rural-agrícola. O 
arremedo de pecuária leiteira que aqui existia e que movimentou a economia local nas décadas de 50, 
60, e, 70 só foi possível pela força e resistência inquebrável do homem do campo, que resistiu a falta de 
política agrícola, a falta de fertilidade do solo, ao penoso transporte de insumos para a produção e de 
produtos para a comercialização. Isto se tratando da pecuária, uma vez, que tradição agrícola aqui só 
existiu a de subsistência e a complementar a esta pecuária. Nem mesmo os alemães aqui despejados na 
década de 30, tiveram como escoar seus produtos (fruticultura de clima temperado). 

Nós, cidadãos, podemos recorrer ao cumprimento da Lei, que no capítulo II da lei orgânica do município 
de Resende atualizada em 1997 reza no TITULO II DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL 

 artigo VI -Fomentar a Produção Agrícola. 

Cabem a nós cidadãos buscarmos parceria com a prefeitura, para que ela cumpra seu dever de fomentar 
projetos apresentados por nós ou por técnicos da administração pública. Quando poderemos nos sentar 
para discutir uma produção orgânica local que atenda pelo menos a merenda escolar. Será que só vai ser 
possível quando o governo nos enfiar transgênicos goela abaixo (quando?). 

O homem da Boa Vista, com propriedade e visão também aponta com fator de degradação o descaso 
histórico para com a educação e o desinteresse no resgate dos valores éticos e culturais. 

Será que nós, cidadãos, pais de alunos, sabemos se o quadro de professores na escola pública (público 
é nosso) está completo?A merenda escolar das escolas é satisfatória? Existe alguma diferença de uma 
escola para outra? Qual é melhor? Por quê? 

Creio que a cidadania soluciona os problemas acima e passa mais pela discussão, consenso e tomada 
de atitude de nós cidadãos, organizados, do que da espera da realização de uma política pública pelo 
poder constituído. 

Devemos aproveitar este momento do advento da pavimentação do acesso para discutirmos e 
aprofundarmos medidas a serem tomadas para mitigar os problemas causados pelo aumento de fluxo 
turístico e incremento no ecossistema pelo esperado aumento no aporte de recursos financeiros.  

Esclareço que o ecossistema isolado por mim tem o homem como ecótopo e para haja equilíbrio 
precisamos dar sustentabilidade a este ecobionte e principalmente diversificar a fonte de recursos para 
que não surja a dependência doentia de uma fonte apenas. 

Quero abrir aqui um fórum para sugestões e discussão destas outras fontes geradoras de renda. Que 
pode ser agrícola, industrial ou qualquer outra diferente do turismo, que deve ser tratado de maneira 
diferenciada. 

 


