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Rios de Fumaça... como assim,
rios de fumaça? Onde? O que é isso?
No momento, estamos necessitando de tempo para reflexão, introspecção, ressignificações,... pois dependemos das atitudes dos seres
humanos para que os próximos dias, anos, décadas sejam de boas perspectivas
para o ambiente natural.
Quando vemos a quantidade de indústrias ativas e
sempre em busca "de mais
trabalho ecrescimento", temos em consequência a exorbitante massa de fumaça colocada no ar atmosférico.
Tanto é que já existem cidades onde o ar se torna irrespirável, as pessoas ao saírem
às ruas, precisam usar máscaras de proteção, caso contrário, as vias aéreas superiores ficam comprometidas.
A quantidade de fumaça colocada no ambiente a todo instante, deixa-nos apreensivos.
Não basta querer ter mais
(bens, conforto...) e não possuir saúde. O equilíbrio deve
ser equalizado. As vertentes de

fumaça estão jogando no ar, a
cada minuto, toneladas de componentes gasosos nocivos aos
seres vivos.
Os rios de fumaça estão por
todos os lados. As principais
fontes poluidoras da atmosfera são: as indústrias, os carros,
os aviões, as queimadas e pasmem, o cigarro. Podemos fazer
analogia com as chaminés das
grandes fábricas, as grandes
produtoras de fumaça, estas
seriam então as vertentes alimentadoras dos rios de fumaça. E no complemento da fila,
as pequenas vertentes espalhadas por todo planeta, como sendo os fumantes. Estes ilustres
seres humanos que além de ingerirem substâncias tóxicas
como: dióxido de carbono, monóxido de carbono, fenóis, ácido acético, ácido benzoico, ácido fórmico, Nicotina, Alcatrão e
mais de 42 outras substâncias,
que corroem sua saúde, prejudicam todos os demais seres vivos que usufruem deste ar.
Na China, algumas cidades,
acionam sirenes como precaução, avisando a população da

necessidade de sair com proteção maior nas vias aéreas,
para evitarem respirar diretamente todos os poluentes despejados no ar a cada minuto.
Nessas cidades, só é possível
ver com certa nitidez até cem
metros de distância, no máximo, além dessa margem só distingue-se prédios e um sol opaco, sem brilho. O ar é esfumaçado e impossível enxergar um
horizonte azul e cheio de belezas como ainda vemos aqui, no
ocidente. Existem cidades chinesas que estão fazendo rodízio de funcionamento de indústrias e dos seus funcionários
para evitar perdas maiores.
Conseguem assim manter a
produção, a saúde e bem estar
de seus funcionários.
O ar esta saturado de toxidades e o que faremos?
Continuaremos assim? De
braços cruzados, achando
que o problema é dos outros?
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