Enquanto isso...
Partindo de relatório divulgado no início desse mês, pela União Internacional para a
Conservação da Natureza e Recursos Naturais, o Brasil é detentor de novo título mundial: o
país com maior número de espécies de pássaros ameaçados de extinção. A Indonésia ocupa a
segunda posição e o Peru a terceira. Talvez essa informação lhe deixe aborrecido ou afete sua
vida em escala milimétrica ou talvez... nem isso! Tudo depende do grau de evolução
ecológica de sua consciência. É que enquanto isso acontece, cada um de nós segue tocando
sua vidinha... Absortos em compromissos, múltiplas tarefas e todo tipo de abacaxis para
descascar; acabamos por captar na maior parte das vezes, o que os meios de comunicação nos
proporcionam em larga escala. E cá entre nós: o que não tem faltado são subsídios para mídia
explorar diariamente “em shows de horrores!”
Pois é mon ami... Sabia que existe campanha na Internet para tentar eleger as Cataratas do
Iguaçu como uma das Novas 7 Maravilhas da Natureza. Legalzito não? Que o
emporcalhadíssimo Arroio Dilúvio em Porto Alegre, já apresenta “sinais de respiração,”
graças à retirada diária de quatro caminhões de lixo? (Desde que o trabalho teve início há
quase três anos, 120 mil toneladas foram removidas!) Que em Spitsbergen, na Noruega foi
construído um Banco Global de Sementes de Svalbard com capacidade de armazenamento de
mais de 4 milhões de amostras? (Mantidas secas em – 18º C, em virtude do clima do Ártico
ficarão conservadas por milhares de anos.) Incrível não? Como eu ia dizendo enquanto isso a
vida acontece... E você que está lendo o que estou escrevendo, (buscando através de
pesquisas), pense na possibilidade de também nos enviar sua contribuição, acessando o site da
Aipan, dando sugestões, dicas ou repassando qualquer tipo de informação que você julgar útil.
Não fique tímido em opinar. Omisso em denunciar. Preguiçoso em participar. Relapso em
inovar. Porque bem... De repente você pode ser justamente “O Cara” que estava faltando para
virar notícia e substituir muitos desses “shows de horrores” por “shows de valores!”
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