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Vetores

Júlia, é uma garota que acabou
de completar 14 anos;
estudiosa, cheia de planos,
acalenta um sonho que
considera quase uma "missão
impossível": desativar aviões.

Na escola, Júlia aproveita bem
as aulas de iniciação a Química
e Física, para entender os
mecanismos que fazem um
avião levantar voo.

 



Vetores

Sabendo que Júlia sonha com uma
“missão impossível", Tiago, seu melhor
amigo, questiona:

- Júlia, sei que você anda estudando
muito sobre como os aviões
funcionam. Para que tanta
dedicação e pesquisa? Você
pretende ser pilota de aeronaves?

Júlia parou o que estava fazendo para
dar atenção ao amigo, e respondeu-lhe:

- Tiago, ainda não tenho certeza do
que eu vou fazer. Mas, quando tudo
estiver planejado, eu te conto.
Afirmou Júlia, com um olhar
distante...

Vetores

Por que 
Júlia está tão
preocupada?



Anoitecia e os amigos se
despediram. Cada um foi para sua
casa. Ainda tinham atividades da
escola para responderem.

Em casa, Júlia tomou banho, fez
sua última refeição do dia,
respondeu as atividades escolares
e foi se deitar, pois no dia seguinte
tinha muito o que fazer...

Apesar de já estar deitada há mais
de uma hora, Júlia não conseguia
dormir!... Se mexia de um lado para
o outro... Contava "carneirinhos"... 

 



O sono não chegava! 

Mas, um pensamento não a
deixava sossegada:

- Como pode alguém fazer algo
tão cruel com uma pessoa e, pior,
com uma criança!?

De tanto pensar e "rolar" na cama,
Júlia, cansada, acabou
adormecendo.

Entretanto, seu sono estava muito
agitado... 

 



Sem entender o que estava
acontecendo, Júlia se viu em um
lugar que parecia um deserto
sem fim... Olhava para um lado...
Olhava para o outro... E nada!
Não tinha  “viva alma”. Só uma
imensidão de areia dourada e
um céu azul salpicado de
pequenas nuvens de "algodão".

- Onde estou? Que lugar é este?
Como cheguei aqui? 

Júlia se perguntava, sem
entender o que estava
acontecendo...

 



Aos poucos Júlia começou a ouvir um som, bem ao
longe... 

O barulho foi se aproximando e, à sua frente,
apareceu um aviãozinho, vermelho e cinza, bem
reluzente. Era tão pequenino que mal cabia uma
pessoa! Parecia ter saído de uma fábrica 
                          de brinquedo.



Júlia olhou para o aviãozinho, assustada, e tentou se proteger, pois a
impressão que tinha era que ele iria passar por cima de sua cabeça.
O aviãozinho se aproximou levantando areia por todo lado. Era
impossível tentar ver alguma coisa.
Aos poucos a ventania e o barulho do motor do avião cessaram, ficando
tudo em silêncio.
Júlia, com o coração quase "saltando pela boca", abriu os olhos, para ver
onde o avião pousou.



- Como é lindo! Novinho em folha! 

Pensou Júlia, olhando deslumbrada e atônita para o avião pousado bem
a sua frente.

Com os olhos arregalados de surpresa, olhou para os lados procurando
o piloto. 

- Onde ele está? Não saiu do avião?  Pensou ela.



De repente, Júlia ouviu uma voz a dirigir-se para ela:

- Olá! Espero não tê-la assustado!

Júlia olhou ao redor e continuou não vendo ninguém. Então perguntou:

- Onde você está? Eu não consigo vê-lo. Você é o piloto desse avião?
De onde você veio?



As perguntas saíam aos borbotões, apressadas, pois Júlia estava muito
assustada e curiosa, ao mesmo tempo.

- Eu estou aqui, bem na sua frente. Você não está me identificando
por que sou um avião e, para os humanos, os aviões não falam. Eu
me chamo “Pulveriza”. Qual o seu nome?

Com os olhos arregalados, Júlia olhava para o aviãozinho e dizia para si
mesma: - Isso só pode ser um sonho...



A garota olhou para o seu interlocutor e disse:  - Meu nome é Júlia.

De imediato o aviãozinho “Pulveriza”, disse: - Muito prazer! 
E completou: 

- Você tem razão Júlia quando pensa que está sonhando! Escolhi esse
momento para conversar e esclarecer algumas coisas que estão lhe
preocupando. Creio que você já sabe sobre o que vamos conversar...



- Sobre o meu desejo de desativar aviões?  

Perguntou Júlia.

- Isso mesmo. Precisamos esclarecer algumas coisas, antes que você
tome uma decisão definitiva. Respondeu Pulveriza.

- Esclarecer!? Júlia, quase gritou! 



- Esclarecer como os aviões pulverizadores, como você, passam
sobre as plantações despejando milhões de litros de agrotóxico?
Você vai explicar como os aviões pulverizadores dão banho de
veneno nas pessoas que estão na roça, nos agricultores familiares,
nas aldeias indígenas e nas comunidades quilombolas? Vai justificar
como os aviões pulverizadores não respeitam nem mesmo as
crianças, que adoram ver o avião passar rasante, sem saber o perigo
que está correndo? 

Perguntou Júlia, ofegante, completamente indignada!



- Júlia, você tem toda a razão em estar indignada e tentar solucionar
esse problema terrível. Mas, será que a solução é desativar os
aviões? 

Perguntou, “Pulveriza”.

- Sr. “Pulveriza”! Andei lendo sobre os danos que o agrotóxico causa
em nosso corpo, no solo, nos lençóis freáticos e nos rios. Até nos
mares, já foram encontrados peixes e mariscos com resíduos de
agrotóxicos. 



- Os danos na saúde humana são, na maioria das vezes, irreversíveis;
os problemas vão desde intoxicações, a vários tipos de câncer,
problemas renais, alteração nos mecanismos de defesa celular,
transtornos mentais, inclusive com alta incidência de suicídio. 

Relatou Júlia, a falar com muita segurança sobre o que tinha aprendido em
seus estudos. E continuou...

- O melhor é "cortar o mal pela raiz". Conhece esse ditado popular? 



- Conheço sim, Júlia. Você tem toda a razão no que acabou de relatar
sobre os danos causados à saúde humana pelos agrotóxicos, sem
mencionar sobre os impactos ambientais que esses produtos causam.
Porém, já que você falou em raiz... Vamos conhecer a "raiz" do problema
que você quer solucionar? 

Perguntou “Pulveriza”, todo animado. O aviãozinho, insistiu...

- Para começar, quero te convidar para darmos um passeio. Você aceita? 



-  Passeio de avião? 
Perguntou Júlia, com os olhos arregalados de surpresa e expectativa.

- Isso mesmo. Um passeio comigo! Suba e sente-se confortavelmente.
Enquanto conversamos, vou te mostrar e revelar algumas coisas... 

Júlia não se fez de rogada. Se sentou no lugar do piloto, colocou o capacete, o
cinto de segurança e disse:
- Estou pronta, “Pulveriza”. Vamos ver onde você vai me levar e o que vai
me contar!



O aviãozinho ligou os motores, acelerou com suavidade e alçou voo, subindo
brilhante em direção ao céu... Quando chegou a uma altura razoável, deu um
"looping" fantástico e, sem que Júlia esperasse se viu na em Paris, capital da
França.

- Estamos em Paris!? 

Perguntou Júlia, surpresa, com os olhos arregalados, ao ver a Torre Eiffel bem a
sua frente e, ao mesmo tempo, desconfiada...



“Pulveriza”, percebeu o estranhamento na voz de Júlia e respondeu:

- Estamos sim. Porém, como você pode observar, viajamos no tempo e
voltamos para o dia 23 de outubro de 1906, início do século XX, no dia
em que Santos Dumont fez a sua primeira demonstração com um avião
impulsionado por um motor a gasolina, aqui na cidade de Paris. Você já
ouviu falar em Alberto Santos Dumont, Júlia? 

- Já ouvi falar, sim. Ele é conhecido como 
o "pai" da aviação, não é?



"Pulveriza" confirmou a pergunta de Júlia e, em seguida, com
uma expressão séria, o aviãozinho falou:

- Júlia, eu trouxe você aqui para que possas lembrar que
eu e todos os aviões somos o resultado de um sonho de
várias pessoas que desejavam voar como os pássaros e
percorrerem longas distâncias em pouco tempo,
conhecendo o mundo.

E continuou...

- Com a invenção do avião, foi possível viajar e atravessar
o planeta em todas as direções, e conhecer lugares que
jamais iríamos sem o avião.



"Apesar do que ouviu, Júlia lembrou a “Pulveriza” que, infelizmente, nem tudo são
“flores” ... 

 - Sei também que, com os aviões é possível jogar bombas e matar milhões
de pessoas. E, como se não bastasse, construíram um tipo de avião
pulverizador, como você, que despeja milhões de litros de agrotóxicos,
sobre  plantações e pessoas, contaminando os alimentos, o solo, os rios e
adoecendo as pessoas. Isso é um crime horrível! Na minha opinião, todos
os aviões que são fabricados para matar e para destruir, precisam ser
DESATIVADOS.



- Compreendo o que você está dizendo Júlia. Mas, você já parou para
pensar que os responsáveis por tanta dor e sofrimento, não são os
aviões? São os seres humanos!

"Pulveriza", continuou...

- Os aviões não foram criados para causar o mal às pessoas. Quem usa os
aviões como máquinas que causam dor e sofrimento, são os humanos!

Destacou, “Pulveriza”, com muita tristeza.



Júlia parou... Analisou... Refletiu... Conversou com seus “botões” ... E disse:

- Já sei! Não vou desativar os aviões. Mas é preciso que haja algumas
mudanças.

E continuou ...

- Vou explicar a todas as pessoas que conheço, que é preciso conhecer
como os agrotóxicos são feitos, como afetam de forma destrutiva a
saúde humana e dos outros seres vivos, além de provocarem grandes
impactos no ambiente. 



Pisando em terra firme, Júlia falou para o aviãozinho “Pulverizar”, com
voz firme: 

- É preciso que, com o avanço da Ciência e da Tecnologia, seja
criado outro tipo de combustível para os aviões, já que a
gasolina usada, é altamente poluidora, e contribui com o
aumento dos Gases Efeito Estufa – GEE que afetam a camada de
Ozônio. 



Júlia, continuou...

- Vou estudar ainda mais, para convencer as pessoas a não
comprarem alimentos produzidos com agrotóxicos; a não usarem
agrotóxicos em suas plantações e, por fim...

           VAMOS DELETAR O AGROTÓXICO DE NOSSAS VIDAS!



Nesse momento, Júlia
acordou com o coração
a “sair pela boca”. 

Ainda era noite...

Sentou-se em sua
cama, respirou
profundamente e
pensou:

Aceito o desafio!
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