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EDITORIAL

CRESCER, CRESCER E CRESCER.

Uma frase retirada do baú das lembranças. “Ninguém
nasce para sempre”. Existem os ciclos e nós
precisamos nos religar com os ciclos naturais para
perpetuar a espécie. Caso contrário a natureza seguirá
sem nós, porque ela segue os ciclos, e a morte faz
parte.

O título é proposital para instigar a reflexão quanto à
questão do crescimento. Para a economia e para as
finanças não existem limites, e a natureza está ai para
dar conta de tudo. Isto é, podemos fazer tudo e o
limite é a imaginação. Seria isto?

ARTE

Depende e já deixo claro para os ambientalistas que é
possível crescer e se desenvolver o tempo todo. O
acúmulo pode ser financeiro sem nenhum problema
porque é apenas um número. Podemos acumular
conhecimento, que também não tem grande impacto
concreto, visto que os sistemas de armazenamento
estão ficando cada vez maiores e os componentes
cada vez menores.
Até aqui devo estar sendo aplaudido pelos capitalistas
porque tudo está correndo bem e vão dizer que
sempre estiveram certos. Como o propósito é uma
análise bem específica sobre o crescimento não vou
me ater a diferença entre uma concepção socialista e
capitalista, por exemplo, entre tantas outras
dicotomias humanas.
Já tivemos sucessões de culturas e sociedades as mais
diversas. Lembro sempre que não temos romanos
entre nós e sim o legado do direito que permeia nosso
controle das relações sociais. Também não temos
mais entre nós diversos povos e suas invenções do
passado que hoje nós usamos. Pode-se dizer o mesmo
dos primeiros agricultores que foram escolhendo as
melhores sementes para plantar. Se não tivessem
feito isto nós até poderíamos não estar aqui hoje.

A árvore precisou morrer para os fungos nascerem.

Exemplos rápidos e curtos que compõe um mosaico
muito maior dentro do qual queiramos ou não as
mudanças e os ciclos vão acontecendo. A natureza
nos mantém vivos fazendo uso dos ciclos. E aqui está
o ponto, os ciclos, que deveria unir todos nós.
Um ciclo em seu início pode não ter a mostra do todo.
A semente de uma árvore que tem todas as
informações para em condições propícias crescer é

um exemplo. Pela semente, a não ser que você tenha
observado antes, não é possível ter uma ideia da
árvore. Se a condição é favorável, ela vai crescer até
sua possibilidade, florescer, dará frutos, pelo período
que sua estrutura permitir. E depois?
Depois ela morre. Nasceu, cresceu, desenvolveu e
morreu. Tão simples assim. Se isto fosse aprendido
por todos estaríamos bem. Somaríamos ciclos de
crescimento ao invés de querer ficar crescendo
indefinidamente num mesmo ciclo.
O desafio é de como fazer isto. Porque nós somos
muito acomodados e ninguém quer mudar aquilo que
fez durante muitos anos de sua vida. O acúmulo
financeiro, o controle e exercício do poder, são tão
atrativos que implodem tudo. As sociedades
desaparecem, as culturas mudam e a vida continua.
Portanto ao invés de lutar contra, o desafio
continuará sendo terminar ou parar um ciclo e iniciar
um novo. Novo desafio, nova curva ascendente. Esta
alternância é que fará com que possamos crescer e
evoluir. Quanto mais lutarmos contra pior será e
ficaremos lá em páginas amareladas relatando sobre
aqueles que não quiseram morrer para crescer e
simplesmente morreram para desaparecer de vez.

Financiamento para a Contribuição Nacionalmente
Determinada (NDC) do Brasil ao Acordo de Paris. Os
interessados devem preencher o formulário
disponível no site do MMA e enviar por e-mail para:
ndcdobrasil@mma.gov.br até o dia 30 de junho.

Aqui Livros integrado nos projetos do
Colégio Estadual Tancredo Neves.
Era para ser só uma apresentação para divulgar e
convidar para participar. Foi gratificante ver um
documento elaborado pela escola, integrando o
#AquiLivros nas atividades, reunindo alunas, alunos,
comunidade, professoras e professores, funcionários
e funcionárias para fazerem parte ativamente.
Gratidão e que sirva de exemplo para que possamos
sempre mais incentivar a leitura pela socialização e
circulação dos livros. (30/3/2017)

As empresas de tecnologia já compreenderam isto
muito bem. Onde hoje está instalado o Facebook
antes era a Sun Microsystems. E o fundador do
Facebook mantém o logo da Sun na entrada para que
todos lembrem que amanhã o Facebook também
poderá não existir.
Cláudio Loes
Especialista em Educação Ambiental
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A Mostra Literária acontece em Francisco Beltrão,
Paraná.

O Ministério do Meio Ambiente prorrogou o prazo de
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