SOCIEDADE & AMBIENTE
Bicho Homem
Concentre-se
e por instantes
retome saudosisticamente algumas aulas de
Biologia. Ou Antropologia. Ou
Sociologia. Ou
Filosofia. Enfim... qualquer outra matéria que você curtia de
montão, lá nos idos de antigamente. Me ajude a escolher
uma "definição para o Bicho
Homem". Principalmente uma
espécie descartáv el, aquela
que rouba da mãe natureza e
comercializa animais silvestres, por exemplo, como se
fossem objetos comuns, figurinhas, mercadorias, roupas
usadas. Difícil não!?! Eis que
no meio de agosto passado,
em São Paulo Capital na zona
leste, a Polícia numa operação
conjunta entre Delegacia Antipirataria e Departamento de
Investigação sobre Crime Or-

ganizado fez "uma geral". E
entre outras coisas, encontrou
nada menos que 500 animais
silv estres: de aves a iguanas,
sendo vendidos a céu aberto.
Coisas assim acontecem todos os dias e em muitos lugares
desse imenso e adorado Brasil Continente. Existe legislação,
ex iste fiscalização, punição e
Polícia, mas ainda estamos longe de conseguir eliminar a mazela, chaga ou bandidagem.
(Fique à vontade para nominar
o termo.) Contudo, antes de
você imaginar uma overdose de
pessimismo do tipo: "Oh céus...
para onde esse mundo vai!" tranq uilize-se. Cada vez que
acomp anhamos uma m ega
operação da Polícia nos jornais,
tenha certeza que outra pequena operação, salvou meia dúzia de ararinhas azuis ou duas
jaguatiricas filhotinhos (aqui ou
ali), e nem houve divulgação
em horário nacional.
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Respire fundo e agradeça
a Deus, também fique à vontade para expressar seu credo religioso seja qual for. Todos esses avanços, os projetos e a educação ambiental
amplamente divulgados e ensinados nas Escolas de nossos
filhos nos dias atuais, é algo
cuja trajetória remonta nossa própria infância, quando
abnegados e visionários, que
nem tiveram seus nomes inscritos nos livros de História,
plantaram as primeiras sementinhas. Hoje colhemos o
que eles plantaram. Imaginem o que colherão as novas gerações se avançarmos
cada vez mais. A natureza e
os bichos (domésticos e silvestres) agradecem a sua participação efetiva. Vamos lá...
venha caminhar conosco!
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