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A CAATINGA, morada de Jandaíra e
outras espécies de abelhas, se veste de
luz dourada...
Está iniciando um novo AMANHECER!

Aos poucos, o silêncio da noite na CAATINGA é substituído por cantos,
zumbidos, farfalhar das folhas sob o vento... A brisa da manhã traz frescor que
antecede o calor natural da caatinga. PÁSSAROS como o beija-flor-de-gravatavermelha (Augastes lumachella); soldadinho-do-araripe (Antilophia bokermanni) ;
arara-azul-de-lear (Anodorhynchus leari); arara-canidé (Ara ararauna); corrupião
ou sofrê (Icterus jamacaii) festejam o novo
amanhecer com suas CORES e CANTOS.

Jandaíra, como todos os representantes da FAUNA que tem hábitos
diurnos, também acordou cedinho, com os primeiros raios de sol. Ela
sabia que hoje era mais um dia de SARAU HISTÓRICO, e todos os
amigos e amigas que estiveram presentes no sarau anterior, estavam
CURIOSOS em saberem um pouco mais sobre as ABELHAS. Muitos já
tinham ouvido algumas notícias terríveis sobre o uso de um produto
químico que estava MATANDO as abelhas.
Será que Jandaíra irá falar sobre essa tragédia? Veremos...

O último sarau foi realizado perto de uma COLMEIA que foi
construída sob a sombra de um UMBUZEIRO. Estava muito
fresquinho... Hoje, porém, precisamos encontrar um outro lugar,
por que a bela colmeia que lá existia, infelizmente foi destruída
por humanos, em busca do MEL que estava guardado e que
alimentava toda a POPULAÇÃO DE ABELHAS que
lá vivia.
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Encontramos o lugar perfeito
para o nosso sarau! Esse é um
período em que a CAATINGA fica
ainda mais bonita...

As CARAIBEIRAS (Tabebuia aurea) estão
floridas! Também são chamadas de ipêamarelo. Suas FLORES são muito
apreciadas pelas abelas.
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Que COLMEIA maravilhosa!!! Aqui é o lugar ideal para falar
sobre o PERIGO que os INSETOS POLINIZADORES estão
correndo, em especial as ABELHAS. Todos precisam saber
dos DANOS TERRÍVEIS que os AGROTÓXICOS causam.
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O que será da
BIODIVERSIDADE
da Terra,
sem ABELHAS?

Jandaíra sabia que todos estavam curiosos para saberem a
HISTÓRIA de como tudo isso começou. Todos queriam saber os
MOTIVOS de os humanos estarem DESTRUINDO a Terra e sua
BIODIVERSIDADE! Não estavam preocupados com o fato de que
os ALIMENTOS NATURAIS e SAUDÁVEIS podem desaparecer?
E a FOME? Não assusta os humanos?

Hoje vou contar para vocês sobre os FATOS que
estão levando à MORTE milhões de INSETOS
polinizadores, inclusive as ABELHAS. A nossa
morte chama muita atenção por que produzimos
algo que os humanos usam como alimento há
milhares de anos, o MEL.

Após a 2ª Guerra Mundial, no final de 1945 do século
XX, milhões de pessoas estavam passando FOME na
Europa, pois tiveram seus países destruídos. Então, a
Europa e os Estados Unidos resolveram utilizar
substâncias químicas que ALTERAM a composição da
flora e da fauna que são consideradas NOCIVAS
para a indústria agrícola.

São considerados nocivos para
o tipo de AGRICULTURA que
os humanos usam a
MONOCULTURA.

"Janda", quer dizer que os humanos começaram a usar
VENENO nas plantações, para MATAR outros seres vivos,
que eles consideravam INDESEJÁVEIS? Os seja, os
insetos que eles dizem que são NOCIVOS e as ERVAS
DANINHAS, devem morrer?
Esses insetos e as ervas "daninhas"
são NOCIVOS PARA QUEM?

A BIODIVERSIDADE
de insetos e plantas é
imensa. Eles não
entendem que plantar
um único tipo de
planta, causa
DESEQUILÍBRIO
AMBIENTAL?

A
colmeia
estava
"pegando
fogo"!
A
INDIGNAÇÃO de todos
era imensa: como pode
usar AGROTÓXICO para
CONTROLAR
A
NATUREZA?

IGNORÂNCIA?
BURRICE?
GANÂNCIA?

As
CONSEQUÊNCIAS
da
DEVASTAÇÃO
que
a
MONOCULTURA está causando NÃO TEM LIMITES: alimentos,
solo, rios, oceanos CONTAMINADOS; a FOME no mundo está
aumentando, e as produções das monoculturas (soja, milho,
cana de açúcar, trigo) são EXPORTADOS, para alimentar
animais de cativeiro em outros países (porcos, galinha, gado
etc.) ou para produzirem combustível. Ou seja,
NÃO ESTÁ ELIMINANDO A FOME NO MUNDO.

A importância das ABELHAS para os HUMANOS é tão grande,
que a Organização das Nações Unidas - ONU, definiu o dia 20 de
maio - DIA MUNDIAL DAS ABELHAS. No entanto, com o uso de
AGROTÓXICO, NOSSAS VIDAS CORREM PERIGO.

As notícias são TERRÍVEIS!

Em sua principal FUNÇÃO ECOLÓGICA, a
POLINIZAÇÃO, que auxilia na MANUTENÇÃO DA
BIODIVERSIDADE, as ABELHAS são sacrificadas
através de ações humanas, que causam IMPACTOS
AMBIENTAIS IRREVERSÍVEIS.

O uso de aviões pulverizadores é mais um CRIME AMBIENTAL usado pelo AGRONEGÓCIO. Com o uso
desse método, tem sido jorrado BILHÕES DE LITROS DE AGROTÓXICO nas plantações e, com a ajuda
do vento, ATINGEM toda a vegetação em volta, ENVENENANDO AS FLORES de onde as ABELHAS
retiram o NECTAR para fazer o MEL. Ao sugar as FLORES CONTAMINADAS com AGROTÓXICOS, as
ABELHAS MORREM ou levam para a COLMEIA a SUBSTÂNCIA TÓXICA que, acabará por DIZIMAR
todas a sua população.

ABELHAS NATIVAS, SEM FERRÃO.

Não é difícil imaginar o que acontecerá com as ABELHAS que
habitam os BIOMAS brasileiros, não é mesmo? Como todos nós
sabemos, a MONOCULTURA de soja, cana de açúcar, arroz,
milho, estão DEVASTANDO AS FLORESTAS de todos os biomas.

Mandaçaia ( Melipona quadrifasciata Lep. ), jataí
(Tetragonisca angustula Latreielle), jandaíra (Melipona
subnitida Ducke), mirim (Plebeia sp), rajada (Melipona
asilvae ), canudo (Scaptotrigona sp ) e uruçu (Melipona
sp).

Com a MONOCULTURA tem-se: aumento do
DESEMPREGO, do uso de AGROTÓXICO,
ADOECIMENTO
da
população,
alimentos
CONTAMINADOS, perda da BIODIVERSIDADE,
aumento do DESMATAMENTO, contaminação do
SOLO, ÁGUA e AR. Para completar a tragédia
ambiental...
CONTAMINAÇÃO E MORTE DE
MILHÕES DE ABELHAS.

Queridos amigos e amigas, sei que os
FATOS narrados nesse SARAU HISTÓRICO
nos deixam muito PREOCUPADOS. Mas, é
preciso
que
as
INFORMAÇÕES
CIENTÍFICAS sejam divulgadas, e cheguem
até os HUMANOS, para que possam
TOMAR DECISÕES IMPORTANTES em
relação a forma como vão continuar se
relacionando com o AMBIENTE.

NÃO
EÇAM
ESQU O QUE
UD
DE T
ERAM
END
R
AP
I!
AQU

A CIÊNCIA , através de milhares de PESQUISADORES vem mostrando para os
HUMANOS que é necessário MUDAR SUA RELAÇÃO COM A TERRA. Todos e
todas precisamos contribuir INDIVIDUAL e COLETIVAMENTE para dizer NÃO
AO AGROTÓXICO. Somos o CORPO DA TERRA e precisamos SER SAUDÁVEIS:
SOLO, ÁGUA, AR E SERES VIVOS!
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