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Final de ano
Mais um ano
ter mina. Mai s
alguns milhares
de toneladas de
lixo foram enterradas em nosso
lixão, uma verdadeira pornografia de nossa sociedade.
Mas o importante mesmo é
que o comércio vendeu bem!
Mais um ano termina. Nosso consumismo continua crescente, atulhando nossas casas
de inutilidades. Mas o que interessa é a economia aquecida!
Mais um ano se foi. Nossas
crian ças con tinuam send o
bombardeadas por propagandas enganosas e perniciosas,
transformando pequenos seres
em potenciais consumidores.
Mas o que interessa é a felicidade efêmera das compras!
Mais um ano termina. Mais
muitas toneladas de agrotóxicos
foram utilizadas em nossa agri-

cultura, deixando um rastro de
sequelas nos seres vivos. Mas,
interessa mesmo é que o PIB da
agricultura cresceu este ano!
M ai s u m an o t er m in a.
Mais alguns milhares de c arros entopem as r uas de I juí,
causando poluição, aquecimento global e gerando dificuldades aos pedestres para
atravessar as ruas. Mas, o
importante é que as revendas
venderam bastante carros!
Mais um ano termina. E
continuamos sem rede de coleta de esgoto. Nossos arroios
agonizam. Mas, o importante é
que temos várias ruas asfaltadas em nossa cidade!
Mais um ano termina. Mais
alguns banhados de nossa região foram criminosamente drenados, antecipando problemas
futuros de falta de água nos
arroios. Mas o que interessa é
que mais pessoas estão ganhando mais dinheiro!

Se foi mais um ano. Nossa
alimentação continua cada vez
mais industrializada, com aditivos químicos e outras porcarias. Mas o importante é a
geração de empregos!
Mais um ano termina e
continuamos desejando Feliz
Natal e Próspero Ano Nov o
com as mesmas palavras e
atitudes. Só muda o ano. Nós
não mudamos nada. Enquanto não mudamos nossas atitudes, nada mudará. "Podemos escolher as sementes que
plantamos, mas temos que
aceitar o que colhemos".
D es ej amo s p ar a v oc ê
que consuma bastante em
20 11: c ons uma bas tan te
amor, bastante carinho, bastante simplicidade, bastante alimentos naturais e orgânic os, bastante paz!
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