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EDITORIAL
Desafiar a existência nos acompanha e por isto
estamos aqui para retomar o informativo. Trazendo
questionamentos,
reflexões,
arte,
notícias,
curiosidades e tudo mais que puder contribuir para
uma vida melhor para tudo e todos. Estamos abertos
a participações, avisando desde já que tudo é
realizado sem retorno econômico financeiro, sem
deixar de abrir possibilidades e oportunidades futuras.
Precisamos encontrar o ponto de equilíbrio e saber
que a natureza sempre será maior. Mais um ótimo
ano para todos nós.

ARTE

O que será?
Registro realizado no último “Aventuras”, o 37º,
coincidindo por acaso com o número desta edição.
Para saber mais acesse www.aventuras.religar.net

A VIDA VIRTUAL DE CADA DIA.
Tempos um tanto insanos nos relacionamentos
pessoais e ainda pior o nosso relacionamento com
outros seres vivos, o meio ambiente, a natureza.
Caminhar no parque e ver muitas pessoas com seus
fones de ouvido ao mesmo tempo em que o pássaro
canta suavemente no galho da laranjeira é uma
observação que faz pensar. Sabemos viver bem?

Queremos viver melhor ou simplesmente precisamos
ocupar nosso tempo freneticamente?
Uma boa caminhada traz alívio para nossas tensões e
melhor ainda quando num circuito de visão ampla,
muito verde, paisagens deslumbrantes. Aqui em
Francisco Beltrão no Parque Alvorada temos esta
vantagem de poder apreciar um por do sol
caminhando. As nuvens formando imagens as mais
inspiradoras possíveis, com flocos de algodão, nuvens
guerreiras e seus raios trazendo chuva forte e outras
com os mais diversos formatos. Outro dia uma criança
comentava com o adulto que a acompanha que a
nuvem parecia um véu cinza como a avó usava.
Além do exercício, tirar este tempo para si é muito
bom para refletir, ou melhor, treinar ficar sem pensar
nada. Porque o nosso pensamento também fica
distraído e divagando sem sentido muitas vezes. Isto
tudo pode ser feito em outros momentos, mas em
meio à natureza é ótimo. Existem comprovações por
estudos científicos de que estar em ambientes
naturais melhora nossa saúde.
Aqui volto à imagem da pessoa com seu celular e fone
de ouvido na maior parte do dia. É hilário citar o que
aconteceu outro dia. Estava num local e avistei uma
pessoa conhecida. Muitas pessoas estavam no local e
não dava para ir até lá. Tentei acenar e nada porque a
dupla celular e fones levava a melhor. Não tive
dúvidas, peguei o celular e mandei uma mensagem.
Levou mais que meia hora para ter retorno. Antes
disto consegui chegar perto, dei um oi e disse que não
precisaria se preocupar em responder. Risos.
A vida real continua acontecendo e nós estamos
deixando de perceber isto. Respiramos, precisamos de
água, alimento, vida social, contato entre as pessoas e
muito mais. A virtualidade tem nos transformado em
autômatos, que trocam mensagens, santinhos digitais
e outros que em nada contribuem para a evolução.
Deixaremos de pensar e ficaremos felizes vendo o
tempo passar e nem se quer pensaremos porque ele
passa, assim sem valor nenhum.

Os que caminham nos parques nem perceberão se um
dia toda a paisagem ao seu redor forem projeções em
telas de alta definição. Isto já acontece nas academias.
Então, é melhor ainda ter as pessoas caminhando no
parque e procurar quando passar e for visto dar um
sorriso e cumprimentar. As pessoas e toda a natureza
ainda são o que de melhor temos. A prova está na
experiência acumulada nestes milhões de anos.

possível na área tecnológica poderá ser em todas
as outras, incluindo a ciência ambiental.
Acesse:
http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noti
cia.php?artigo=satelite-estudantes-brasileiros-entraorbita&id=010175170116&ebol=sim#.WIdanpJhnIV
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NOTÍCIA
Fertilizante natural.
Uma ação positiva para estarmos mais inseridos
nos ciclos naturais, onde o resíduo de um sempre é
alimento para outro.
Acesse: http://richearthinstitute.org/

Nanossatélite brasileiro entrou em órbita.
O Tancredo-1 foi desenvolvido por estudantes do
ensino fundamental de uma escola pública em
Ubatuba (SP). Começou a orbitar no dia 16/1/2017.
Uma mostra de que podemos evoluir. Se foi
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