Semana que vem também
Talvez haja probabilidade, de que quando você estiver lendo o artigo, a temperatura esteja tão
congelante quanto hoje. Ou não. Chovendo pra caramba. Ou não. Um sol estupendo lá fora.
Ou não. Uma sextafeira nebulosa, de ventania, blá... blá... blá... mas não é sobre
meteorologia que vamos falar, ainda que justamente ela tenha atrapalhado (em partes é
verdade), a programação da Semana do Meio Ambiente em muitas cidades (incluindo a
nossa), das vizinhanças. Nada que não pudesse ser adiado para nova data e posteriormente
realizado com pleno êxito. E todas as atividades propostas, intercaladas e concretizadas, (para
nossa alegria) partilhadas por uma infinidade de pessoas, (muitas ainda tímidas) chegando de
mansinho, carregadas de energia positiva, vontade em colaborar. Contudo e agradecendo
extensivamente a todos os meios de comunicação, que foram simpatizantes e sensíveis na
ampla divulgação do calendário de eventos, precisamos reforçar o convite para que “semana
que vem ou além,” quem estava “meio” em dúvidas, venha “trabalhar conosco.” Disposto a
mudar o que está ruim, melhorar o que não ficou legal e principalmente aprimorar o que já
está dando certo. Afinal, o ditado é tri antigo no entanto continua sem sombra de dúvidas,
sempre atual: “A união é que faz a força”. (E para quem leu os livros do escritor francês
Alexandre Dumas “Pai” (18021870), vale o bordão: “Um por todos e todos por um!”)
Sintase motivado a partilhar novas idéias. Doações. Tornandose associado efetivo. Ou o
mais novo voluntário do pedaço! Acontece que semana que vem e “na outra também,” a gente
vai continuar precisando de você amiguinho, e de você... e de você... e de você: que ainda
carrega no DNA traços de “bicho preguiça” mas é um sujeito tri legal, nós sabemos disso! E
principalmente consciente de que “o lado negro da força,” ultimamente tem causado grandes
estragos no nosso planetinha, que ainda poderão ser revertidos... de preferência... contando
com a sua participação!
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