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Da momentânea dificuldade
de falar sobre meio ambiente
Acabo de
receber e-mail
da AIPAN solicitando a colaboração para criação de textos
a serem divulgados neste espaço, tradicional e gentilmente cedido por HoraH,onde abordamos
assuntos sobre meio ambiente.
Mas como ter ânimo para
falar sobre matérias ambientais
quando assistimos a Câmara
dos Deputados aprovar nesta
terça-feira (07), com expressiva votação, um pedido de tramitação de urgência de projeto de lei que reduz a previsão
de punições a partidos políticos
no que tangeas suas prestação
de contas? Uma clara fuga de
alcance da Justiça Eleitoral!
Como ter ânimo para fazer
a defesa do meio ambiente ao

ver a desfaçatez com que o Congresso Nacional desfigurou o
projeto de medidas contra a
corrupção, proposto pelo Ministério Público Federal com o respaldo de mais de DOIS MILHÕES
de assinaturas? Este assunto
dispensa comentários!
Como discorrer sobre recursos hídricos (escassez, poluição,
etc.) quando assistimos pela TV
o completo quadro de insegurança que a assola o País? O
crime cada vez mais organizadoem oposição à péssima gestão, nos três níveis do Estado!
Como abordar assuntos como
poluição sonora, visual ou atmosférica enquanto ouvimos bispo e
políticos utilizando sermão fúnebre para fazer politicagem?
Qual o ânimo para abordar
o complexo tema dos agrotóxi-

cos quando percebemos a clara indicação política para o preenchimento da vaga no Supremo aberta com a ausência doMinistro Teori Zavascki? Indicação inoportuna apesar do
currículo do indicado!
A sociedade brasileira precisa ter fé no sucesso da LavaJato, a maior operação de anticorrupção do País, e a esperança de que o novo relator dê a
celeridade e a transparênciaque este processo requer.
A Lava-Jato não pode parar para que possamos tirar
o País do estadolamentável
em que a corrupção sistemática e institucionalizada o deixou neste início de século!
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