SEsposito

Pensamento Fixo.
Greta Thumberg, pequena e barulhenta

Tartaruga Marinha.
Livre, feliz e saudável

O que é isso?
Já viram a quantidade de plástico que jogamos
em nossos oceanos?
Esta tartaruga viu. Mas não sobreviveu para contar!

O que pode fazer um canudo...
...Só um canudo...

Almas Gentis!
Elas também existem. No Brasil, o Projeto Tamar
cuida de nossas tartarugas marinhas.
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Enfim, Livre!!!!!
De volta para casa, recuperada e feliz de novo.

O voo da Gaivota.
A harmonia entre o voo de um pássaro e o
ambiente limpo que o cerca.

Voar como?
O ser humano já ouviu falar em energia
renovável??? Até quando as gaivotas estarão
impedidas de voar pelos vazamentos de
petróleo???

E agora? Como saio dessa??
E este, engoliu o que? Morreu do que? Que parte
de nosso lixo?

Mas que tipo de casa é essa?
LIXO!!!!!! Coitado desse tremendão, confundiu
uma tampa com uma concha.
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Corais.
São tão lindas e perfeitas as barreiras de coral.

Corais? Onde?
As barreiras de coral estão lá para o nascimento e
sobrevivência de muitas espécies marítimas e não
para servir de souvenir a ninguém.
Muito menos como depósito de lixo!!!

Felicidade!!!
A expressão de felicidade do ser em seu habitat...

O que é isso?
...Até que o homem invade o espaço dele com
seu lixo.

Araras Azuis.
Tão lindas que ganharam até filme!!
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Até quando?
A avidez humana continuará a exterminar nossa
fauna?
A arara azul brasileira saiu da categoria de espécie
em extinção para a de espécie vulnerável e
ameaçada.

Inocência.
Ainda inocentes.

Onde foi parar a inocência?
O contato com a ganância do homem branco
também contamina e degenera a cultura de
nossos povos indígenas.

Nosso Lar.
É possível conviver em paz com nossos povos da
floresta?

Destruição de nosso Lar...
Madeireiros e mineradores invadem terras
indígenas... até quando?
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Mineração na Amazônia
Poluição no rio Amazonas. Resultado da
contaminação por mercúrio e outros dejetos de
mineração. Até quando??

Na mão do homem a arma assassina que destrói
as espécies do pulmão do mundo.

Brasil – Denúncia.
O homem é o predador de seu planeta. Aqui, o
enfoque é aquilo que a ganância humana faz no
Brasil.

A quem a legislação protege? Nossas leis são
suficientes? Nossos órgãos de fiscalização são
eficientes?

Família.
Irmão bicho!
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Depois da queimada, ainda há uma esperança...
Há o ser que destrói e o ser que cuida...

Era assim Mariana!
Patrimônio histórico.

Mariana Histórica.
Matriz da cidade histórica de Mariana no Brasil.
Nossa Senhora do Carmo.

Pobre Mariana!
A cidade de Mariana foi vítima de uma das
maiores catástrofes ambientais, causada pelo
rompimento de uma barragem de dejetos de
uma mineradora. A lama escorrida vitimou a
cidade e matou mais de 300 pessoas.

E agora? Como sair dessa????
Não só as belezas arquitetônicas foram destruídas.
Vidas foram perdidas...
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