Jornal da Serra Geral

*Saudade dos Militares!
Enviado por Administrator
31 de outubro de 2013

Reforma AgrÃ¡ria na Mata AtlÃ¢ntica, Conflitos
em Honduras, GlobalizaÃ§Ã£o & Liberdade de ExpressÃ£o:

TodaÂ vezÂ
que a mÃ-dia fala dosÂ ConflitosÂ
em Honduras, euÂ lembro dos Conflitos dasÂ Fazendas Boi Bonito e da Reforma AgrÃ¡riaÂ na MataÂ
AtlÃ¢ntica, com aÂ
parceriaÂ firmada entreÂ o INCRA eÂ
o Â IBAMA.Â Desde o 7Â de Setembro,Â estou tentando encontrarÂ tempoÂ
para escrever umaÂ CartaÂ
Ã‰ticaÂ Â para oÂ InstitutoÂ
EstadualÂ deÂ Florestas (IEF) de JanaÃºba (MG). E isto com os
objetivos de sempre: Solicitar a Â liberaÃ§Ã£oÂ
dasÂ minhasÂ terras, as fazendasÂ Boi Bonito I, II e III, localizadas no
municÃ-pioÂ deÂ Porteirinha,Â
NorteÂ de MinasÂ Gerais,Â
daÂ mesma formaÂ que as fazendas adquiridas pelo INCRAÂ eÂ pelas
associaÃ§ÃµesÂ foram entÃ£o liberadas.

E
os cachorros dos sem-terra que invadiram as fazendasÂ vizinhas dasÂ
minhasÂ Â propriedadesÂ rurais estÃ£oÂ
comendo osÂ bezerrosÂ dasÂ
vacas. AlguÃ©mÂ precisa explicarÂ para osÂ
cachorrosÂ dosÂ
sem-terraÂ queÂ bezerroÂ
nÃ£oÂ Ã©Â veado. E aÂ
morteÂ deÂ umÂ
bezerro Ã©Â muitoÂ traumÃ¡tica. Sentindo a faltaÂ daÂ
cria, com o Ãºbere cheio, a coitada da vacaÂ fica berrando vÃ¡riosÂ dias. E no acerto das contas, o Banco do
Brasil nÃ£o quer saber se vocÃª tambÃ©m, foi mais uma: VÃ-tima dosÂ animais! Â Â

O
discurso do Lula no 6Â deÂ
Setembro maisÂ pareciaÂ uma:Â Reprise do Â Jornal Nacional. Foi duro escutarÂ maisÂ
umaÂ vez queÂ o Brasil foi oÂ ultimo paÃ-s aÂ
entrar na CriseÂ FinanceiraÂ
Internacional eÂ o primeiro
aÂ sair. Mas: Em que paÃ-s estÃ¡ mesmo o Norte de Minas?

No
sÃ¡bado (19/09/2009), observei que operÃ¡rios trabalhavam naÂ colocaÃ§Ã£o deÂ
um outdoor quaseÂ emÂ frenteÂ
daÂ minha casa,Â noÂ
inicioÂ daÂ avenida Presidente Kennedy,Â aquiÂ
emÂ JanaÃºba (MG). EÂ nesteÂ
estavaÂ escrito: AcordaÂ
Gov.Â AÃ©cio Neves! MataÂ SecaÂ
nÃ£oÂ Ã© Â MataÂ
AtlÃ¢ntica!

Eu
logo pensei: EstÃ£o gritandoÂ paraÂ
oÂ AÃ©cioÂ acordar!
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E na
tarde daÂ ultimaÂ quarta-feira (23/09/2009),Â observeiÂ
queÂ oÂ conteÃºdoÂ
doÂ outdoor jÃ¡Â haviaÂ
mudado. E nesteÂ estavaÂ escrito: Basta
Gov. AÃ©cio Neves! Mata Seca nÃ£o Ã© Mata AtlÃ¢ntica! E na PraÃ§a do Cristo,
aconteceu Â umaÂ coisaÂ
muito estranha. O mesmo outdoor, aquele que gritava para o AÃ©cio acordar, estava: Completamente depredado!

PesquisandoÂ naÂ
internet (Google) Â CartasÂ Ã‰ticas - Fazendas Boi BonitoÂ Â encontrei na VEJA 40 anos / O BRASIL QUE QUEREMOSÂ
SERÂ Â uma historiaÂ
muitoÂ parecida comÂ aÂ da Bela Adormecida, Â que Â aquiÂ noÂ NorteÂ
de Minas, quaseÂ foiÂ estuprada.
Mas, sem a ajuda de um medico, como podem saber se Â alguÃ©m Â estÃ¡Â
dormindo, morto ou drogado?Â

E
de fato, qual seria Â aÂ Â relaÃ§Ã£oÂ
existenteÂ entre aÂ Â invasÃ£oÂ
da embaixadaÂ brasileiraÂ emÂ
HondurasÂ pelo Â ZelayaÂ Â
eÂ aÂ Reforma AgrÃ¡ria? Â No Bom
DiaÂ BrasilÂ da ultimaÂ
quarta-feira (23/09/2009), o AlexandreÂ
Garcia disse queÂ aÂ embaixadaÂ
doÂ BrasilÂ em Honduras maisÂ pareciaÂ
aÂ sede deÂ umaÂ
fazendaÂ invadidaÂ peloÂ
MST. JÃ¡Â sabemos que oÂ presidenteÂ
daÂ VenezuelaÂ eÂ
embaixadorÂ das Farc,Â Hugo ChÃ¡vez,Â
forneceuÂ oÂ aviÃ£oÂ
para transportar deÂ formaÂ disfarÃ§ada aÂ
encomenda. E o Lula,Â como sempre, nÃ£oÂ sabiaÂ
deÂ nada, simplesmente mandou abrir:
As portasÂ
daÂ casa! NÃ£o sendo vidente, como prever aÂ chegada de pessoa tÃ£o Â inusitada?
Mas, emÂ Reforma
AgrÃ¡ria na
MataÂ AtlÃ¢ntica : A Parceria INCRA &
IBAMA, todosÂ ficaramÂ sabendoÂ
que oÂ INCRAÂ toma,Â eÂ o
IBAMAÂ representadoÂ aquiÂ
pelo IEF, detona (Jornal Folha do Norte, 01/09/2007). No mÃ-nimo: Uma parceria muitoÂ estranha!
E a TeoriaÂ da InvoluÃ§Ã£oÂ
dasÂ EspÃ©cies no SÃ©culo XXI
foi elaboradaÂ aqui (Carta Ã‰tica IEF, 05/06/2008).

Do
pontoÂ deÂ
vistaÂ histÃ³rico, os ConflitosÂ
em Honduras devemÂ ser vistos comoÂ umaÂ lutaÂ deÂ
forÃ§as: InvoluÃ§Ã£o x EvoluÃ§Ã£o. Assim
como nos humanos, o sistema imunolÃ³gico de
uma naÃ§Ã£o Ã© de alta complexidade, e nÃ£o composto somente por militares. O Sistema ImunolÃ³gicoÂ de HondurasÂ Ã©
umÂ Ã-cone. Isto,Â uma vez que,Â
eliminou Â paraÂ foraÂ
do paÃ-s, um polÃ-tico Â eleitoÂ peloÂ
votoÂ democrÃ¡tico, masÂ que nÃ£o estava atuandoÂ dentro dosÂ
limitesÂ impostos pelaÂ Ã©ticaÂ
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e tambÃ©mÂ pela legalidade. Foi exatamente
isso que aconteceu com o safado do Manuel Â Zelaya.

PesquisandoÂ na internet Reforma AgrÃ¡riaÂ na Mata
AtlÃ¢ntica - Parceria INCRA & IBAMA encontrei noÂ arquivoÂ
daÂ revista VEJA (15/04/1998) aÂ
tristeÂ historiaÂ da Fazenda CafundÃ³,
localizada em Cachoeiro de Itapemirim (ES), um oÃ¡sis de Mata AtlÃ¢ntica,Â invadidaÂ
pelos sem terraÂ eÂ consideradaÂ
improdutivaÂ pelo INCRA. E nas fazendas
Boi Bonito, a historia quase se repetiu. Mas o Doutor dono destas terras Ã©: MultimÃ-dia. E o medico pesquisador nÃ£o
falhou
em diagnosticar algo, que atÃ© entÃ£o, ninguÃ©m conseguia enxergar. Ã‰ que, lÃ¡ nas minhas
terras, as arvores falam. Pesquisem na internet (Google) aÂ relaÃ§Ã£oÂ existenteÂ
entre: Reforma AgrÃ¡ria - EleiÃ§Ãµes
2010. E entre: Oliveira CAA sinusitis.Â

Se o Brasil fosse Honduras,
Lula jÃ¡Â estaria deÂ fÃ©rias, hÃ¡Â
muitoÂ tempo,Â lÃ¡ emÂ
Cuba,Â curtindoÂ aÂ
praiaÂ com o Fidel Castro. Ã‰ que
fiquei estarrecido ao saber como o dinheiro dos nossos impostos foi utilizado
para financiar o terrorismoÂ rural (revista
VEJA, 02/09/2009). PrecisamosÂ urgentementeÂ
deÂ uma CPI paraÂ investigarÂ
taisÂ fatos. EuÂ nÃ£oÂ
seiÂ comoÂ a Unesco acabou
dando ao Lula,Â em Paris,Â um premioÂ
por Â Â promoverÂ aÂ paz mundial. Isto, conforme anunciou o Jornal Nacional (07/07/2009).

Mas, os Conflitos em Honduras jÃ¡Â
atingiramÂ osÂ seus principais objetivos. Serviram para os
inÃºmeros ex-guerrilheiros comunistas do
governo brasileiro Â matarem algo, Â que hÃ¡Â
muitoÂ tempoÂ osÂ
incomodava. Ã‰ que precisavam matar a: Saudade dos Militares!

*Carta
Ã‰tica protocolada no Instituto Estadual de Florestas (IEF) de JanaÃºba (MG) em
28/09/2009, pelo Dr. Carlos
Alberto AraÃºjo Oliveira CRM (MG) 18.643.

MÃ©dico especialista em Alergia e
Imunologia ClÃ-nica desde 1992.

Mestre em Pediatria, pela Escola
Paulista de Medicina (UNIFESP-EPM).
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