
 
 

 
 

Brasília, 28 de novembro de 2017 
 
 

Exmo. Sr. Rodrigo Rollemberg, 
 

“As pessoas têm medo das mudanças.  
Eu tenho medo que as coisas nunca mudem.” 

Chico Buarque 

 
Começamos esta carta para dizer o quanto estamos honrados, como alunos do 4.º Ano do Ensino 

Fundamental I do Colégio Marista de Brasília, em fazer parte deste projeto de criação do Fórum de Clima do Distrito 

Federal. Nos últimos dias, nossas aulas foram recheadas de informações que muito nos preocuparam. E por isso 

resolvemos fazer esta carta aberta. 

Entre o que aprendemos, destacamos que o mal-uso dos recursos naturais pode prejudicar os seres vivos 

e o nosso planeta. Aprendemos também que rios, geleiras, florestas e o ar estão sofrendo as consequências do 

aquecimento global e que amenizar o aquecimento global com atitudes sustentáveis ajuda a equilibrar a temperatura 

do planeta, melhorando a qualidade de vida da humanidade e da natureza. 

Diante do que aprendemos, queremos apresentar sugestões para amenizar os efeitos negativos das 

mudanças climáticas em nossa cidade e assim nos unirmos para favorecer o restante do planeta: 

 Pintar as ruas de branco, pois o branco ajuda no equilíbrio da temperatura; 

 Melhorar a qualidade do transporte público, pois usar transportes coletivos auxilia na redução de 

emissão de gases poluentes; 

 Utilizar a energia eólica e solar; 

 Trocar as lâmpadas dos órgãos públicos por lâmpadas econômicas; 

 Fazer parcerias com empresas e disponibilizar mais bicicletas para uso da população; 

 Proteger a fauna e flora típicas do cerrado; 

 Estabelecer metas de reflorestamento anuais; 

 Reciclar e reutilizar da melhor maneira possível o lixo; 

 Diminuir o preço do combustível álcool, incentivando o seu uso no lugar de gasolina; 

 Determinar que as fábricas utilizem equipamentos antipoluentes; 

 Evitar ao máximo o uso frequente de veículos poluentes. 

Sabemos que todas essas dicas são muito importantes e podemos citar ainda outras, mas não podemos 

deixar de mencionar que é essencial que as lideranças políticas, religiosas e sociais assumam compromissos de 

promover encontros para debates com as suas comunidades para que as pessoas se sensibilizem e criem 

estratégias que de fato funcionem para o bem comum do nosso planeta.   

Precisamos também mencionar nossa realidade no Distrito Federal. Estamos passando por dificuldades 

em relação à falta de água. Vimos, em nossos estudos, que cada vez está chovendo menos, porque houve várias 

alterações climáticas.  

Infelizmente, muitas pessoas não se preocupam com o meio ambiente e continuam fazendo queimadas, 

desmatamento, utilizando muitos veículos sem filtros nos escapamentos, sendo abastecidos com gasolina em vez 



 
 

 
 

de álcool. Isso tudo favorece a emissão de gases poluentes, que afetam a camada de ozônio, causando o 

aquecimento global e outros problemas ambientais. 

Toda a população deveria tentar ajudar com a diminuição da emissão de gases poluentes para preservar 

o meio ambiente e colaborar com o equilíbrio do clima. Nossos reservatórios estão com o nível de água baixo e 

ainda vemos muito desperdício. 

Nosso planeta é importante para todos e devemos preservá-lo, pois precisamos dele para a nossa 

sobrevivência. Foi por esse motivo que tomamos a iniciativa de reivindicar ações responsáveis a favor do nosso 

planeta. 

Esperamos que o Excelentíssimo Senhor continue colaborando e incentivando políticas públicas, a fim de 

conscientizar as pessoas a colaborarem com esse equilíbrio e passem a economizar a água e ajudar o meio 

ambiente. Uma sugestão seria fazer um projeto e promover campanhas que alcançasse todas as escolas públicas 

e privadas para que nós e outros estudantes possamos ajudar nessa missão. 

 
Agradecemos a sua atenção. 

Estudantes do 4.º ano do Colégio Marista de Brasília. 


