VAI COMEÇAR A ESCULHAMBAÇÃO!

Hoje a banal televisão aberta brasileira começa, através da Rede Globo, mas uma das
intermináveis edições do BIG BROTHER BRASIL. O horário será recheado de conversas vazias,
exibicionismo pueril, embriaguez minuciosamente planejada, insinuações de nudez, nudez
censurada e outras baixarias comuns ao programa, que deve fazer a alegria dos holandeses da
franquia Endemol. O circo mais uma vez será armado e o lucro fabuloso vai cair nos cofres das
organizações Globo. Patrocinadores irão doar carros em troca do anúncio, produtos de
“beleza” também devem ser veiculados, provas absurdas de resistência para se conseguir um
automóvel, viagens espetaculares e uma sensação de abestalhamento do Pedro Bial quando a
coisa toda é ao vivo e fora do controle da edição do programa(esse sim, o verdadeiro Big Boss).
O resultado final todos já sabem de antemão: milhares de telefonemas e votos pela
internet e um ganhador de um montante de dinheiro, e só! Aliás, não, claro que teremos as
participantes mais “gostosas” na Playboy, servindo como carne descartável para a revista
masculina do ancião feliz(o dono da Playboy!). Estamos numa sociedade doente,
preconceituosa, machista, homofóbica, racista, e o Big Brother nos faz cair de vez neste
precipício. Recentemente, em novembro do ano passado, um trote peculiar ocorreu na UNESP,
conceituada universidade de São Paulo, no evento que repercutiu nacionalmente como “O
rodeio das gordas”, onde os universitários veteranos passavam este trote humilhante, subindo
nas meninas mais obesas como se as mesmas fossem “vacas de rodeio”, ganhando pontos
quem conseguisse ficar mais tempo em cima de sua vítima. Isso também é Big Brother, isso
também é esculhambar de vez com a humanidade.
Esse aparato da imbecilização tem caracterizado este século XXI, e o que é pior, com
uma roupagem de eventos culturais,onde tudo é válido, às vezes, até matar. O Big Brother
ainda não é anacrônico porque o que mantêm este tipo de programa também é anacrônico: a
ignorãncia da sociedade brasileira, a ignorância moral da sociedade brasileira. A família no
Brasil virou um item plenamente descartado, e sua responsabilidade tem sido negligenciada a
cada dia. Onde estão estes pais que não transmitem os valores éticos e morais a seus filhos e
dependentes? A cada edição do Big Brother o Naturismo vai perdendo a sua batalha desigual
contra estas aberrações da sociedade doente brasileira.
O canal aberto da TV hoje se resume a isso: LIXO TOTAL, onde não se sabe mais o que
inventar para chamar a audiência, que apelação vamos aprontar hoje, deve pensar o Boninho,
o Big Boss. Pedro Bial, que começou como um bom poeta hoje é um defensor da ditadura(leia
o livro que ele escreveu sobre o Roberto Marinho, está lá o elogio ao período militar!). Sim, as

mulheres semi-nuas irão proliferar neste mês, as insinuações sexuais estarão disponíveis para
as crianças e adolescentes, e no horário nobre a TV brasileira. Não vai faltar baixarias, que aliás
tem sido uma marca da “cultura popular” brasileira, não precisamos nem lembrar das músicas
de duplo sentido, elas já contaminaram nossos ouvidos, pois seja onde estivermos, lá está
aquela canção nos perseguindo “a alma”.
Ocorre uma anestesia da ética no Brasil, no campo político o aumento de juízes e
políticos beira ao surrealismo, de tão desproporcional que é. Você imagina o que seja um juiz
do STF ganhar por mês 26 mil reais e ainda achar pouco, querendo um aumento que pode
chega aos 31 mil reais por Mês? E isso sem contar os salários generosos de nossos políticos,
que não podem perder esta “mamata” por nada deste mundo, sendo que os próprios legislam
sobre os seus aumentos. É muita esculhambação!
Aqui no Amazonas um professor de carga horária de 20 horas ganha, no máximo, 800
reais por mês! E nisso tudo parece até que estamos bem, pois a companhias produtoras de
cerveja batem recorde de vendas, tudo numa festa interminável, numa descontração
inebriante, numa felicidade sem fim. Os naturistas, nós somos os seres da utopia, em busca de
uma sociedade melhor, de melhores condições de vida, de qualidade de vida, onde um corpo,
seja de homem ou mulher, não seja um objeto descartável(já somos biodegradáveis!) e nesta
chamada a reflexão só resta solicitar aos naturistas que como protesto não acompanhem este
programa chamado BIG BROTHER BRASIL, e se você faz parte de algum grupo ou associação
naturista, ajude nas atividades do mesmo, assim o amanhã poderá ser avistado com maiores
alegrias, verdadeiras alegrias, e a criança poderá sorrir por viver num mundo melhor.
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