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Fogo de Agosto

Minha avó, quando a época chegava, gostava de

repetir: “Agosto, mês de desgosto”. Creio que

todo neto já ouviu essa frase. Quando guri, não

dava muita bola. Depois soube que havia

também a expressão “Agosto, mês de cachorro

louco”, ainda mais sem sentido, já que os cães

me pareciam na maior parte do tempo

indiferentes ao calendário dos homens.

Agosto deriva seu nome de uma decisão do

Senado Romano, que rebatizou o mês Sextilis

em honra ao então Imperador Augustus.

Reconheço: nenhuma ajuda traz ao pobre mês

ser um exemplo da antiga fraqueza humana de

bajular os poderosos. Ou da submissão do

Legislativo ao Executivo. Ainda assim,

continuei vendo poucos motivos para o dito

popular, além da rima fácil.

É fato que eventos trágicos, como as bombas de

Hiroshima e Nagasaki, aconteceram nesse mês

supostamente agourento. Mas seus vizinhos

julho e setembro também abrigam episódios

trágicos em sua folhinha, como incêndio de

Roma por Nero (16 de julho) e o atentado às

Torres Gêmeas (9 de setembro). No entanto, este

ano, agosto ganhou uma nova referência nefasta

a engrossar seu currículo aziago. Refiro-me, é

claro, às queimadas nas florestas da Amazônia.

Embora seja este o período seco, quando

aumenta a probabilidade de queimadas, estas

não foram causadas pela combustão espontânea

da mata ressequida, mas por incêndios

criminosos, patrocinados por pessoas cujas

ideias foram, por sua vez, inflamadas pela

retórica antiambientalista, que entende a

preservação das florestas como um entrave ao

progresso, em especial ao agronegócio.

Nada mais falso. E o maior exemplo é o

fenômeno dos “rios voadores”: os massivos

volumes de vapor d’água que se formam sobre o
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Atlântico, na região equatorial, e são “puxados” para a

Amazônia de onde, recarregados pela umidade proveniente

da transpiração da floresta, viajam na direção sul,

precipitando-se sobre as plantações de soja e milho do

Centro-Oeste, as fazendas de gado leiteiro de Minas, os

cafezais e canaviais paulistas, os vinhedos e pomares do Sul.

Sem a floresta e os rios voadores, essas regiões seriam muito

mais secas e menos produtivas — há mesmo quem acredite

que poderiam se tornar desérticas.

A conclusão é óbvia: a floresta não prejudica o agronegócio;

ao contrário, é graças à ela que o Brasil se tornou um dos

mais importantes celeiros do planeta.

Águas de Março

Os efeitos dos rios voadores, que já foram cantados por Tom

Jobim, dependem da Floresta Amazônica para continuar a

nos beneficiar. O fogo de agosto não pode acabar com as

águas de março. Se o desmatamento prosseguir criando restos

de toco, será o fim do caminho.

É por isso que decidimos repetir, neste informativo, a “frase

do mês” que usamos em julho. Mais do que nunca, é hora de

plantar, e não de destruir. Plantar árvores e boas ideias.

A melhor época para se plantar uma 

árvore foi há 20 anos. A segunda 

melhor é hoje. 

种一棵树最好的时间是二十年前，

而后是现在..

(zhòng yī kē shù zuìhǎo de shíjiān

shìèr shí nián qián, érhòu shì xiànzài)

(provérbio chinês) 
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