
 ARARINHA AZUL 

 A  semana  que  passei  na  Pousada  Caiman,  Estado  do  Mato 
 Grosso  do  Sul,  já  faz  alguns  anos,  foi  das  mais  gratificantes  e  por 
 isso  mesmo  inesquecível.  Pude  ver,  livres  na  natureza,  muitos 
 pássaros  e  inúmeros  animais,  inclusive  o  “caimão”,  ou  seja,  o  jacaré 
 de  nossos  rios  e  lagos,  espécie  do  gênero  “caiman”  e  que  dá  nome  à 
 referida pousada. 

 Mas  o  que  me  impressionou  sobremaneira  na  aludida 
 visita,  foi  saber  que  é  de  lá  o  Instituto  Arara  Azul,  criado  pela  doutora 
 Neiva  Guedes,  notável  ambientalista  brasileira,  com  o  objetivo  de 
 salvar  da  extinção  aquelas  lindas  aves  de  nossas  florestas.  Com 
 efeito,  a  fim  de  livrá-las  dos  predadores  naturais,  que  também 
 precisam  lutar  pela  sobrevivência,  sua  equipe  vem  construindo 
 abrigos  de  madeira,  à  guisa  de  ninhos,  firmemente  instalados  no  alto 
 das  árvores  e  aos  quais  somente  as  araras  azuis  têm  acesso.  Dessa 
 engenhosa  forma,  sua  população  vem  aumentando  sensivelmente,  a 
 tal  ponto  que  hoje  a  arara  azul  é  uma  espécie  de  símbolo  da 
 resistência pantaneira. 

 Por  outro  lado,  também  fiquei  muito  feliz  com  a  notícia  que 
 recentemente  li,  em  meu  jornal  diário,  a  respeito  de  outra  bela  ave 
 ameaçada  de  extinção,  a  ararinha  azul.  No  lendário  Vale  do  São 
 Francisco,  no  município  de  Curaçá,  Estado  da  Bahia,  portanto  muito 
 longe  do  pantanal  matogrossense,  o  Centro  de  Reprodução  e 
 Reintrodução  da  referida  ave,  instituição  ligada  ao  ICMBio,  recebeu 
 52  ararinhas  azuis  de  criadores  da  Alemanha  e  da  Bélgica,  a  fim  de 
 serem  soltas  em  seu  “habitat”  natural,  naquele  ponto  da  Mata 
 Atlântica,  a  mesma  região  em  que  foram  quase  todas  dizimadas  pela 
 insensata  cupidez  humana.  Antes,  contudo,  essas  lindas  aves 
 receberam  treinamento  em  aviários  próprios,  um  deles  imitando,  na 
 medida  do  possível,  as  condições  encontradas  na  natureza,  não 
 somente  para  saberem  como  buscar  o  próprio  alimento,  mas  também 
 para  fugir  de  predadores  e  desenvolver  “aversão”  à  presença  do 
 homem,  que  sempre  foi  o  maior  de  todos  os  seus  predadores.  Vim  a 
 saber  que  fora  programada,  para  o  dia  11  deste  mês  de  junho  de 



 2022,  a  chamada  “soltura  branda”  das  ararinhas,  a  fim  de  não  serem 
 simplesmente  despejadas  na  mata,  sem  maiores  cuidados,  mas 
 apenas  sendo  deixada  aberta  a  porta  do  aviário  para  poderem 
 livremente  sair,  se  e  quando  quiserem,  com  oferta  de  alimentos  na 
 parte  externa,  visando  prevenir  eventuais  dificuldades  que  possam 
 ter  com  a  alimentação  na  mata.  Não  consegui  confirmar  se  de  fato  o 
 esperado  evento  ocorreu  naquela  data  ou  se,  por  algum  motivo,  tenha 
 sido adiado. 

 Mas  o  que  me  entristece  sobremaneira  é  saber  que  quase 
 um  milhão  de  espécies  vegetais  e  animais  encontram-se  em 
 lamentável  perigo  de  extinção,  quase  sempre  devido  a  desregradas 
 ações  humanas.  Pergunto-me,  vendo  também  os  assustadores 
 desastres  naturais  atingindo  diversos  pontos  do  planeta,  se  acaso  já 
 não  teríamos  chegado  a  um  ponto  sem  retorno.  Pobre  e  sofrida  Terra, 
 é o que me perpassa pela mente. 

 Por  crer  firmemente  na  força  das  palavras,  não  me  canso 
 de  denunciar,  sempre  que  me  surge  oportunidade,  essas  lamentáveis 
 maldades  humanas,  que  até  mesmo  têm  potencial  de  colocar  em 
 risco o bem estar das gerações futuras. 

 Por  outro  lado,  residindo  há  pouco  mais  de  um  ano  em 
 região  de  Mata  Atlântica,  alegro-me  todas  as  manhãs  em  ver  o 
 buliçoso  bando  de  maritacas,  além  de  outros  pássaros,  até  mesmo 
 ariscos  tiés-sangue,  que  ansiosos  esperam  pelas  frutas  e  sementes 
 que  não  esquecemos  de  lhes  oferecer.  Como  também  satisfaço-me 
 em  escutar,  bem  acomodado  no  “deck”  fronteiriço  ao  meu 
 apartamento,  o  gralhar  ruidoso  dos  bandos  de  papagaios  que,  logo 
 cedo,  passam  céleres  pelos  céus,  em  larga  revoada,  buscando  seu 
 alimento preferido. 

 Que  você  acha,  caro  leitor,  vivendo  nessas  condições  e 
 sem que nada me falte,  sou ou não um privilegiado? 
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