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Os efeitos da urbanização na 
Amazônia e em toda a América 

Latina
Por Gabriela Vieira

Localizada no Brasil, a floresta amazônica é a maior 
floresta tropical do mundo e inclui nove países em sua 
totalidade. Sua importância pode ser representada por sua 
rica biodiversidade, sua imensa capacidade de sequestro 
de carbono, por abrigar o maior reservatório de água e por 
possuir aproximadamente 25% de território indígena. Porém, 
devido às crescentes ações e inações humanas prejudiciais 
ao meio ambiente, o mundo está cada vez mais preocupado 
com o futuro da Amazônia e seus efeitos na América Latina 
e na população global. Com o tempo, a urbanização e o 
crescimento desordenado das cidades, que provocam prob-
lemas como o desmatamento, se tornaram uma das maiores 
ameaças não só para a Amazônia brasileira, mas para a 
América Latina como um todo.

O Problema

O crescimento urbano desproporcional na América Latina 
se tornou uma realidade mais premente, principalmente 

devido à superpopulação e falta de planejamento adequado. 
Na América Latina, muitas cidades adotaram planos urbanos 
que muitas vezes entram em conflito com o meio ambiente 
circundante, mas, em uma região com uma população em 
rápido crescimento, a necessidade de alocação é inevitável. 
No entanto, como muitos dos lugares que estão sendo 
urbanizados são construídos em “terras virgens”, isso pode 
abrir caminho para desastres naturais causados pelo homem 
e injustiças climáticas devido ao planejamento urbano 
deficiente.

Além disso, as consequências para a sociedade dessa 
urbanização acelerada incluem padrões de consumo mais 
elevados, falta de serviços de saneamento básico, falta de 
transporte acessível, destinação inadequada de resíduos 
que podem produzir problemas higiênicos subsequentes e 
deslocamento.

Colocando em perspectiva o contexto na América Latina, 
de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (UNEP, por suas siglas em inglês), a Costa Rica 
tem um crescimento populacional paralelo e uma taxa de 
desmatamento que está entre “as mais altas do mundo” e, 
em El Salvador 95% das águas residuais “são descartadas 
sem tratamento” e 90% têm “altos níveis” de contaminação 
química e biológica. Da mesma forma, devido à concen-
tração populacional e “padrões de consumo”, a Colômbia tem 
taxas de contaminação na maior parte de sua água e o Méx-
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ico passou de uma disponibilidade de 17 litros de água por 
pessoa há meio século para quatro litros atualmente. Outras 
complicações devido à urbanização e ao planejamento defici-
ente podem ser observadas em toda a América Latina.

Uma Sociedade Ameaçadora em Rápido 
Crescimento

A tendência do mundo na sociedade atual é tornar-se 
cada vez mais urbano, já que existe essa necessidade de 
urbanização, muitas pessoas se mudam para os centros 
urbanos e, consequentemente, diversos efeitos colaterais 
negativos são gerados no meio ambiente. As consequên-
cias desse crescimento urbano e da falta de planejamento, 
são o agravamento das taxas de poluição, desmatamento e 
exploração de terra. A Amazônia é um evidente exemplo de 
uma floresta tropical que é ameaçada pelos projetos do ser 
humano.  

Todo esse prejuízo causado que aumenta os níveis de 
problemáticas na natureza, deve-se pelo processo de in-
dustrialização que empregou o uso de máquinas e permitiu 
a mecanização de campo, o que tornou os processos muito 
mais rápidos e fáceis, já que agora o ser humano precisa  
cada vez mais de uma melhor qualidade de vida. A maior 
parte dos processos que fornecem matérias aos indivídu-

os, explora a natureza de maneira excedente, trazendo o 
agravamento do quadro de desmatamento. Locais como a 
Floresta Amazônica são afetados com o esgotamento cada 
vez mais rápido de recursos naturais. 

Independentemente do Brasil implementar  leis de ex-
tração de madeira e proteger áreas florestais para conter 
o desmatamento, o principal motivo da urbanização da 
Amazônia pode ser atribuído a “políticas que regularizam as 
reivindicações de terras por posseiros” (pessoa que ocupa 
ilegalmente terras não utilizadas). Portanto, o desmatamen-
to continua a ocorrer na região, o que acelera e agrava a 
condição ambiental do ecossistema crucial. Na verdade, o 
último censo do Brasil indica que 10 das 19 cidades brasile-
iras que dobraram de população na última década estão na 
Amazônia.

O crescimento populacional e, principalmente, o plane-
jamento deficiente e a urbanização implacável, tornou-se 
um desafio substancial para os cidadãos latino-americanos 
e seus meios de subsistência. Da mesma forma, essas 
questões combinadas também provocam problemas ambi-
entais prejudiciais, como o desmatamento e a exploração da 
terra, dos quais a floresta amazônica é um exemplo evidente.

O grande tópico em questão, é a perda da massa florestal 
da floresta amazônica e todo o prejuízo no meio ambiente da 
América Latina. Por causa da sociedade moderna e acelera-
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da de hoje, os danos que são causados   ao meio ambiente e 
à biodiversidade são muitas vezes esquecidos, provocando 
a extinção de espécies e a aceleração da mudança climática 
global.

Segundo o UNEP, a cada ano a América Latina perde cer-
ca de 43.500 quilômetros quadrados de floresta, uma área 
maior do que a área da Suíça. Em termos de desmatamento, 
a situação mais crítica é observada na América do Sul, es-
pecialmente na Amazônia brasileira, onde 7.000 quilômetros 
quadrados de florestas continuam a ser destruídos a cada 
ano, segundo a organização.

As florestas são sumidouros essenciais de carbono, pois 
armazenam sete vezes mais dióxido de carbono (CO2) do 
que o total que é emitido pelo homem anualmente e, por 
pessoa, são liberadas 1.6 toneladas em um dia. Quando 
desmatadas, essas áreas não conseguem mais moderar 
o CO2 de maneira adequada, aumentando, consequente-
mente, as temperaturas regionais e globais. Além disso, a 
floresta amazônica também é responsável pela exportação 
de chuva para várias regiões, sendo importante para toda a 
América Latina devido ao seu controle sobre os ciclos hídri-
cos da região. 

Além disso, é importante entender que a maioria das 
cidades não possui políticas públicas, ou incentivo para im-
plementá-las,  que fossem necessárias para implementar no 

planejamento territorial de várias regiões da América Latina,  
para proteger o meio ambiente e a segurança da sociedade, 
isso porque as cidades  cresceram rapidamente e não se 
ajustaram adequadamente. Portanto, é importante entender 
que, alguns pesquisadores indicam que a migração para as 
cidades poderia reduzir o desmatamento, a partir do despo-
voamento de algumas áreas rurais, permitindo  o crescimen-
to de massa florestal novamente. 

Os efeitos da sociedade em crescimento de hoje e da 
urbanização pode ser visto na conservação de relações 
intrincadas, como a relação entre a Floresta Amazônica e a 
América Latina como um todo. Por isso, a sociedade deve 
trabalhar para promover medidas mais sustentáveis, como 
“cidades mais inteligentes”, produção e consumo consci-
entes e consciência ambiental geral, de forma a evitar a 
degradação de ecossistemas vitais, como a Amazônia e co-
munidades. Da mesma forma, é importante levar em consid-
eração o meio ambiente e suas necessidades, para que os 
indivíduos sejam capazes de conservar os recursos da Terra 
e fazerem a sua parte para deixar um planeta melhor para as 
gerações presentes e futuras.
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Textos de ponto de vista

Em Porto Rico - assim como em vários outros países latino americanos - emergências ambientais são algo recorrente, 
uma vez que o arquipélago mostra um interesse mínimo, quando não nulo, pela proteção de seus recursos naturais, como 
acontece no caso de suas praias. Recentemente, o governador de Porto Rico e o secretário do Departamento de Recur-
sos Ambientais e Naturais, aprovaram a construção ilegal de uma piscina privada ao longo da costa de uma praia que 
serve de ninho para tartarugas. Essa piscina é a mesma que foi levada embora pelo aumento do nível do mar durante o 
furacão María em 2017, causado pela falta de planejamento urbano. No entanto, apesar da mesma falta de planejamento 
evidente, sem contar com o perigo que essa construção representa para ecossistemas marinhos inteiros, os esforços para 
a construção continuam em andamento e o governo segue virando a cara enquanto praias são privatizadas para benefício 
próprio. Essa não é a primeira vez que isso acontece - em todo o território das Ilhas é possível observar estruturas costais 
catastróficas, devido a um planejamento urbano irresponsável e insustentável. Estimulados por este evento e pela raiva 
acumulada de outros passados, milhares de pessoas se reuniram na praia “Los Almendros” para protestar contra a con-
strução da piscina - durante os protestos, unidades policiais foram chamadas em grande número, as quais usaram força 
bruta contra os manifestantes. A situação de “Los Almendros” está acontecendo por todo o arquipélago, deixando a situação 
de negligência ambiental por parte do governo completamente exposta, juntamente com a continuidade do status colonial de 
Porto Rico.
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Tóquio 2020; Esporte, Resiliência 
e Sustentabilidade

Por Isabela Lima

Nos últimos anos, vários países têm mostrado uma 
preocupação crescente com práticas sustentáveis e o futuro 
do planeta. Sem dúvidas, o Japão e sua postura diante da 
responsabilidade de organizar as Olimpíadas de Tóquio 2020 
é um exemplo disso.

Depois de ser adiada devido a pandemia da COVID-19, 
a tão esperada Olimpíadas finalmente está acontecendo. 
Nesse sentido, um episódio inesperado do Evento foi ati-
vamente comentado nas redes sociais; as camas feitas de 
papelão da Vila Olímpica. 

A partir daí, vários atletas postaram vídeos mostrando o 
móvel em tom de brincadeira e confusão, levando internautas 
ao redor do mundo a especularem o motivo da composição 
da cama. No entanto, o Comitê Organizador de Tóquio 2020 
mostra que a atitude é mais uma das incontáveis medidas 
tomadas para tornar os Jogos o mais sustentável possível.

Sustentabilidade e esportes

Desde a reunião de criação dos 17 Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS) [leia nosso artigo sobre 
sustentabilidade e desenvolvimento sustentável aqui!], o 
Japão mostrou interesse ativo em contribuir para seu cumpri-
mento até o ano de 2030. Logo, suas atitudes como anfitrião 
das Olimpíadas não poderiam ser diferentes.          

No Plano de Sustentabilidade Tóquio 2020, afirma-se o 
esforço de nações para criar uma sociedade mais justa a 
partir das 17 objetivos, em seguida, afirma que busca se tor-
nar um “modelo de sociedade sustentável” e inspirar outros 
países a se reinventar nesse cenário de pandemia, mostran-
do na prática os benefícios que uma sociedade sustentável e 
resiliente pode trazer. 

Além disso, a organização de Tóquio 2020 afirma que o 
adiamento repentino devido a pandemia não modificou sua  
busca por provar que o esporte e a sustentabilidade camin-
ham sim em harmonia. 
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“A sustentabilidade se expandiu em nossa consciência co-
letiva e cresceu enquanto tópico de interesse global. Devido 
a isso, as pessoas esperam que as Olimpíadas Tóquio 2020 
façam um papel importante explorando o desafio de criar 
uma sociedade sustentável.” 

- Comitê Organizador 

Jogos Verdes

Segundo um relatório publicado pelo próprio Comitê Or-
ganizador das Olimpíadas e Paraolimpíadas os 5 principais 
temas que eles gostariam de abordar:

Mudança Climática: É inevitável que um evento tão 
grande quanto as Olimpíadas emita gases do efeito estufa. 
Com isso em mente, os organizadores pensaram em formas 
de reduzir essas emissões ao máximo, através do investi-
mento em combustivel de hidrogênio, por exemplo.

Gerenciamento de Materiais: A organização japonesa 
aproveitou o adiamento do evento para procurar formas de 
reciclar, pelo menos, 65% dos materiais usados no evento, 
de forma segura e eficiente.

Ambiente Natural e Biodiversidade: A organização bus-
ca encontrar formas de incrementar a paisagem urbana sem 
desrespeitar o meio ambiente, como com a implementação 
de espécies nativas para melhorá-la (a paisagem urbana). 
Além disso, ela trabalhou com profissionais para achar um 
equilíbrio entre a proteção contra o calor e o uso de máscar-
as ou outros EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) 
contra o COVID-19 .

Direitos Humanos, Trabalhistas e Atividades de 
Negócio Justas: “A promoção do respeito aos direitos 
humanos por meio das Olimpíadas de Tóquio 2020 é essen-
cial para nossa contribuição em cumprir as ODS juntamente 
com a promessa de que ‘ninguém será deixado para trás’.” 
Pela primeira vez, as Olimpíadas ofereceram uma “Biblioteca 
Humana” e treinamento de Diversidade e Inclusão para a sua 
equipe, ambos sendo iniciativas que ilustram perfeitamente 
a busca japonesa por Jogos Olímpicos, e o mundo dos 
esportes como um todo, mais justos, especialmente quando 
se trata da comunidade LGBTQIA+, pessoas portadoras de 
deficiência e mulheres.

Envolvimento, Cooperação e Comunicação: Busca 
promover a participação direta da população e entidades 
japonesas na busca pelos Jogos Sustentáveis, tendo como 
principal objetivo divulgar a importância de ações individuais 
para a sustentabilidade. No entanto, devido à pandemia, al-
guns desses esforços foram transferidos para meios on-line, 
possibilitando a participação de pessoas ao redor de todo o 
globo.
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  Colocando em prática

Na prática, as atitudes tomadas dentro destes cinco 
parâmetros podem ser notadas desde pequenos detalhes, 
como a decoração do evento, fruto do “upcycling” (reuti-
lização), à histórica Tocha Olímpica, que é feita do mesmo 
alumínio usado nos abrigos temporários para as vítimas do 
do Grande Terremoto do Leste do Japão.

Além disso, o uso de energia renovável e o fato de 90% 
dos carros usados para deslocar os participantes do Evento 
serem movidos a eletricidade, se destacaram. Ambas iniciati-
vas fazem parte da lista de soluções encontradas para tentar 
diminuir o impacto ambiental dos Jogos Olímpicos no efeito 
estufa e, por conseguinte, nas mudanças climáticas.

Ainda nesse sentido, é possível encontrar frutos deste 
esforços dentro da Vila Olímpica, feita a partir de madeira 
doada por entidades japonesas. O objetivo da ação é evitar 
as emissões que seriam geradas na sua exportação. Além 
disso, assim como as famosas camas de papelão, a Vila e 
seus componentes podem ser reciclados após os jogos.

Por último, é válido citar que nem os símbolos da vitória 
escaparam da pegada sustentável. Os pódios foram feitos de 
plástico reutilizado e, as medalhas, de metais extraídos de 
aparelhos eletrônicos descartados. 

Em síntese, as Olimpíadas geraram um saldo de 20 
bilhões ao país - os jogos mais caros até então. A delegação 
espera que os ocorridos se tornem um legado das Olimpía-
das Tóquio 2020. Todavia, certamente abrirá caminhos para 
cada vez mais iniciativas sustentáveis ao redor do globo e se 
tornará um marco na busca por um mundo melhor.
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“Por fim, esperamos criar e passar um importante legado, ou modelo,  para futuras 
Olimpíadas e Paraolimpíadas...Agora, essa é a nossa oportunidade de mostrar ao mundo 
o poder dos esportes e dar um exemplo de Jogos mais sustentáveis, como expressado 

pela Visão dos Jogos, ‘O Esporte tem poder de mudar o mundo e o nosso futuro.” 

- Presidente do Comitê do Organizador de Tokyo 2020, Hashimoto Seiko



VOLUME 06

10 O JORNAL AMBIENTAL LATINO

A MUDANÇA ESTÁ EM NOSSAS MÃOS

A Necessidade de uma Educação Ambiental 
Urgente

Na YCAC LATAM, nós acreditamos que a educação 
ambiental se torna cada dia mais necessária. Enquanto a 
temporada do volta às aulas se aproxima, escolas ao redor 
da América Latina continuam sem mover esforços para pro-
mover a educação e conscientização  ambiental, apesar da 
atual implacável crise climática e os efeitos impiedosos que 
ela tem na região. Nós acreditamos que uma educação sobre 
temáticas ecológicas e sustentabilidade não só conscienti-
za os jovens como, também, permite que eles identifiquem 
medidas e normas no meio da sua comunidade que afetam 
a eles e ao meio ambiente, além de projetar futuros líde-
res ambientais. Logo, nessa temporada de volta às aulas, 
nós incentivamos jovens ao redor do mundo a questionar a 
educação que eles recebem (ou, nesse caso, não recebem) 
e insistir numa tomada de atitude por parte da sua escola. 
Todos aceitamos aprender Física, Geometria, Literatura 
e História; mas como assim nós não aprendemos sobre a 
importância e necessidade de proteger o planeta que nos 
sustenta? Dito isso, nós também reconhecemos que este tipo 
de educação é um privilégio e que, inúmeros países, cidades 

e comunidades não tem condição de incluir a educação 
ambiental em seu currículo. Por esse mesmo motivo, nós, da 
YCAC LATAM, trabalhamos constantemente para que, por 
meio de conteúdos inclusivos e representativos, traduções, 
engajamento nas redes, atividades e desafios, a informação 
se torne acessível para todes àqueles da América Latina. 
Contudo, esperamos um dia nos tornar um facilitador maior, 
melhor e mais acessível, para, assim, contribuir com a 
educação de jovens na América Latina, como forma de criar 
mais agentes de mudança e uma geração mais resiliente.

Se você tiver algum feedback ou 
recomendação do que podemos fazer para 
melhorar, nos mande uma mensagem pelas 
redes sociais (@YCACLATAM) ou pelo email 

(ycaclatam@gmail.com).
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Calendário Ambiental
Dia Internacional dos Povos Indígenas do Mundo
9 de agosto

De acordo com a ONU, existem mais de 476 milhões de Povos Indígenas vivendo em 90 países em todo o mundo, 
representando 6.2% da população global. Os Povos Indígenas são os detentores de uma vasta diversidade de culturas, 
tradições, idiomas e sistemas de conhecimento únicos. Da mesma forma, de acordo com o WWF, as populações tam-
bém protegem 80% da biodiversidade da terra nas florestas, desertos, pastagens e ambientes marinhos em que viveram 
por séculos. As influências indígenas são essenciais para muitas das estratégias de sustentabilidade atuais, que estão 
enraizadas na sociedade de diversas maneiras.

O Dia Internacional dos Povos Indígenas, comemorado a cada 9 de agosto, é um dia estabelecido pela ONU para 
divulgar a população indígena em todo o mundo e a proteção de seus direitos. A data também marca a primeira reunião 
do Grupo de Trabalho da ONU sobre Populações Indígenas em 1982, que proporcionou uma oportunidade para os 
Povos Indígenas compartilharem suas experiências e apresentarem suas preocupações à ONU. Como um esforço para 
expandir a visibilidade e dignidade indígena, em 2007, a “Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas” da ONU foi 
aprovada, que estabelece uma estrutura universal de padrões mínimos para a sobrevivência, dignidade e bem-estar dos 
Povos Indígenas do mundo e fortalece os direitos humanos e as liberdades como autodeterminação e inclusão dessa 
população. O Dia Mundial dos Povos Indígenas é um dia que busca conscientizar as pessoas sobre a participação e 
importância dos Povos Indígenas na sociedade, bem como lembrar que este grupo tem direitos. O dia também recon-
hece as conquistas e contribuições dos Povos Indígenas, como contribuições educacionais, culturais e ambientais. Os 
Povos Indígenas do mundo são frequentemente marginalizados e até perseguidos pela convivência social; portanto, é 
importante lembrar que essa população abriu caminho para muitos aspectos da vida - e continua a fazê-lo - e faz parte 
de uma longa e rica história cultural que deve permanecer.

Para obter mais informações sobre o Dia Internacional dos Povos Indígenas do Mundo e como você pode aprender 
mais sobre seus desafios e importância, visite: https://www.un.org/en/observances/indndia-day 
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Primeiro aniversário de YCAC LATAM - 20 de agosto 
Uma mensagem da presidenta e da vice-presidenta

O ano passado foi mais do que incrível. A YCAC LATAM alcançou tantas coisas que não seriam possíveis sem cada um 
de vocês. A cada etapa durante este ano, a YCAC LATAM teve o prazer de trabalhar com diferentes pessoas de diferentes 
países, perspectivas e experiências. Cada um de vocês nos deu a oportunidade de crescer e expandir nossos horizon-
tes. Do norte do México ao extremo sul da Argentina, tentamos espalhar conhecimento sobre a realidade ambiental da 
América Latina e seu impacto sobre a população local. Não poderíamos estar mais felizes e gratos por todos vocês terem 
ajudado a desenvolver este projeto que começou com apenas quatro pessoas. Esperamos continuar trabalhando ao lado 
de cada um de vocês, bem como para tornar a educação ambiental acessível em nossos países e, por meio dela, buscar 
um futuro melhor para nossa geração e as que virão. Obrigado a todos; esperamos que haja mais anos de aprendizado e 
crescimento. Feliz aniversário de um ano para a Youth Climate Action Coalition of the Caribbean and Latin America! 

Com muito amor, 

Regina e Marina

“Ser membro da YCAC LATAM me mostrou não só a 
pluralidade do mundo, mas, também, a pluralidade das 
pessoas. Eu sou muito grata às experiências que essa 
organização me proporciona, pois, trabalhando ao lado 
de tantas histórias, culturas e realidades, consigo en-
tender o porquê da América Latina ser tão única, especial 
e o porquê ela deveria ser conhecida pela sua grandiosa 
história.”

Clara Lima

“Durante o meu tempo como parte da YCAC LATAM, eu 
aprendi muitas coisas, inclusive o tanto que o planeta precisa 
de nós e a quantidade de problemas ao redor do mundo 
ligados às mudanças climáticas, poluição e muitos outros que 
não são conhecidos. Mas também aprendi que toda ação 
importa e, enquanto indivíduos, podemos fazer várias 
coisas para ajudar. Sou grata à YCAC LATAM por me ter 
feito conhecer pessoas ao redor de toda a América Latina e 
fazer algo pelo que sou apaixonada. Ela me proporciona a 
oportunidade de aprender mais sobre comunicação, trabalho 
em equipe, liderança e responsabilidade, ao mesmo tempo 
em que eu me diverto.”

Sara Pérez

“YCAC LATAM me ensinou que mesmo a menor das 
ações pode fazer diferença. A YCAC LATAM divulga e foca 
em diversos problemas ambientais que pessoas insistem 
em ignorar e procura espalhar informação para aqueles que 
fazem isso. Enquanto parte da organização, os diferentes 
times trabalham duro para tornar isto possível, quer seja 
através de posts, textos ou criando novas formas de ajudar 
o meio ambiente, sempre dando um passo de cada vez. Sou 
grata pela oportunidade de participar do seu movimento 
para ajudar a restaurar o planeta, e sou grata por terem 
me ensinado que, para fazer a diferença, não precisamos 
ser perfeitos.”

Gianna Tomassini

“Ser parte da YCAC LATAM me ensinou não só sobre 
questões ambientais mas, também, relacionamentos. 
É incrível perceber o quanto você se parece com tantas 
pessoas ao redor do mundo; pelo aprendizado sobre trabalho 
em equipe, responsabilidades e sobre a importância de uma 
boa comunicação; por fazer amigos e conhecer pessoas 
apaixonadas pelo que você luta. Sou muito grata por essa 
experiência.”

Luisa Caetano
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“Durante o meu tempo como parte do time da YCAC 
LATAM, eu não só pude fortalecer minhas habilidades de 
trabalho em equipe como também presenciei a formação 
de um vínculo comunitário dentro da organização. 
Agradeço à YCAC LATAM, por ter me informado sobre prob-
lemas ambientais na América Latina e sobre toda a diversi-
dade, riqueza e herança cultural que ela tem a oferecer”

Daniela Renée

“Muito obrigado YCAC LATAM por proporcionar um 
espaço inclusivo onde nós, jovens da América Latina, 
podemos nos expressar livremente sobre problemas am-
bientais que nos afetam diariamente, e, ao mesmo tempo, 
por nos deixar contribuir com nosso grãozinho de areia para 
ajudar a encontrar uma solução.”

Lucas Peralta

“A YCAC LATAM me ensinou que todos podemos 
fazer parte da mudança. Várias pessoas não se envolvem 
com o movimento sobre mudanças climáticas por acharem 
que uma só pessoa não fará diferença. No entanto, o que 
importa é dar tudo de si, pois isso é o que fará a diferença.”

Lola Premoli

“Como parte da YCAC LATAM, agradeço pela oportuni-
dade de me conectar com adolescentes ao redor da América 
Latina que compartilham da minha paixão pelo ativismo e 
justiça ambiental. A YCAC LATAM também me deu os re-
cursos e conhecimentos necessários para expandir nos-
sa missão de causar um impacto ambiental, em especial, 
quando me ajudou a começar a iniciativa #CutTheStraps 
(“corte o elástico”) na minha escola. Espero poder acom-
panhar o crescimento da YCAC LATAM e participar dele.”

Andrea Ávila

“A YCAC LATAM não só me permitiu conhecer pessoas 
de diferentes países e culturas, mas, também, me fez 
desenvolver uma consciência melhor em relação a natureza. 
Ela me ajudou a perceber problemas ambientais dentro 
do meu contexto e comunidade e me ajudou a encon-
trar soluções para melhorá-los. A YCAC LATAM nos dá a 
chance de compartilhar pensamentos com outras pessoas 
além de nós, e nos dá ferramentas para desenvolver as nos-
sas mentes e melhorar a situação ambiental em união.”

Andrea Echeverría 

“Antes de me tornar um membro da YCAC LATAM, eu 
sentia que faltavam visivelmente discussões válidas tanto 
sobre ativismo de jovens quanto problemas ambientais do 
presente. Se tem algo pelo que sou grata, é pela opor-
tunidade de ser parte de uma plataforma acolhedora, na 
qual podem ocorrer discussões entre membros de toda 
a América Latina.”

Nina Feliciano

“A YCAC facilitou meu aprendizado sobre organização, 
liderança e trabalho em equipe. Ela também me possibili-
tou a oportunidade de explorar novos horizontes no campo 
ambiental e me proporcionou, em primeira mão, a experiên-
cia de trabalhar globalmente. Porém, o mais importante de 
tudo, a YCAC LATAM me ensinou que não estou sozinha 
na árdua tentativa de fazer uma pequena contribuição 
para o mundo. Ela me fez conhecer pessoas maravilho-
sas com quem me identifico, mesmo estando a milhares 
de milhas de distância. Também tem sido uma benção ter 
esbarrado nesse time!”

 Gabriela Echeverría

“YCAC LATAM me ensinou o que realmente significa 
advogar pelo meio ambiente e como engajar outras pes-
soas em projetos que nós criamos. Ela também me ensinou 
a ser criativa mesmo quando estou com algum bloqueio, 
além de ter me ensinado a ser paciente comigo mesma e 
com outros ao meu redor.” 

Caitlin Russell

“Ser parte da YCAC LATAM me ensinou que toda ação 
que realizamos pode causar um impacto positivo na con-
strução de uma relação mais sustentável entre nós e o meio 
ambiente. Muitas vezes, temos a concepção errada sobre 
o que é ser um ambientalista, pensamos que são apenas 
aqueles que promovem mutirões de limpeza e partici-
pam de protestos, no entanto, por mais que isso seja de 
grande ajuda, nós também fazemos nossa parte quando 
nos informamos, conscientizamos os outros e melhora-
mos nossos próprios hábitos - isso é algo que aprendi 
com a YCAC LATAM. Eu sou muito grata à esse time por 
dedicar seu tempo a esse projeto, por me dar a oportunidade 
de dividir minha jornada sustentável e pela comunidade 
acolhedora que nós criamos, na qual a unidade, diversidade 
cultural e o espírito de proteção ambiental nos uniram.”

Diana Almeda
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“A YCAC LATAM me deixa muito orgulhosa de fazer 
parte de um time de pessoas jovens e proativas, as quais 
se importam bastante com o meio ambiente, além de me 
fazer orgulhar o esforço que todos dedicam a ela.”

Beatriz Stone

“Como membro da YCAC LATAM, eu aprendi o quão 
diferente, mas, ao mesmo tempo, similar, é a América Latina. 
Aqui, todos nós somos vítimas de problemas ambientais, 
mas isso apenas serve para nos unir. Eu pude conhecer 
pessoas incríveis e aprender sobre seus países e ex-
periências - porém numa pequena parcela, se comparado 
a dimensão e diversidade de cada país latino americano, 
mesmo assim, mais do que eu aprenderia em qualquer 
livro. Sou grata a YCAC LATAM por me fazer desafiar meus 
limites com novas experiências todos os dias, por ter me 
ensinado diversos jeitos de lutar pelo meio ambiente e por 
me ajudar a aprender mais sobre as lutas, estilos de vida e 
biodiversidade de outros países.  

Isabela Lima

“Sou grata a YCAC LATAM por uma penca de coisas; 
mas o que eu mais valorizo como parte dessa comunidade 
é a oportunidade de ser uma ambientalista, defensora e ativ-
ista imperfeita que me foi dada. Ser parte da YCAC LATAM 
proporciona um aprendizado constante - de diferentes 
pessoas, países e experiências - o que me incentivou 
a questionar a realidade, desafiar o que é imposto e 
contemplar as soluções. Também sou grata pelas pessoas 
acolhedoras que eu conheci e tive a oportunidade de, por 
meio das nossas paixões ou preocupações em comum, me 
conectar.”

Karina Torres

FIQUE LIGADO NA EDIÇÃO DO PRÓXIMO MÊS SOBRE ATIVISMO AMBIENTAL JUVENIL!
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