Envie a sua foto, junto a uma etiqueta "Patagonia SEM Represas",
para mostrar o seu rosto com orgulho,
à quem se esconde atrás da destruição da Patagônia.

CAMPANHA INTERNACIONAL
“SEU ROSTO X PATAGÔNIA SEM REPRESAS”:
Olá para Tod@s,
Queremos convidar vocês a ADICIONAR O SEU ROSTO E A SUA CRIATIVIDADE
POR UMA PATAGÔNIA SEM REPRESAS, POR UMA PATAGÔNIA RESERVA
DE VIDA. Esta iniciativa quer colocar rostos reais na frente desta Campanha de luta
para deter a construção de mega-centrais hidrelétricas na Região de Aysén, Patagônia.
A construção de mega-centrais hidrelétricas, não somente teria impactos sociais,
econômicos e ambientais devastadores para a região e o país, colocando em perigo uma
das maiores reservas de água doce do planeta, os Campos de Gelo Norte e Sul, mas
constituiria também um péssimo desenvolvimento energético.
Tendo em vista as características do Chile – rios curtos, bacias hidrográficas pequenas,
frágeis, de alto valor cultural e ambiental – e a sua excepcional riqueza de fontes de
energia renovável e potencial de eficiência energética, a mega-hidrelétrica é a pior
solução. Não é necessário intervir numa reserva de maneira industrial, se podemos
contar com um desenvolvimento energético inovador.
A Campanha “Coloque o seu rosto x Patagônia” nasce no Chile no dia 1 de abril de
2009 e vai crescendo desde lá todos à todos os cantos do mundo. Culminará
oficialmente no Dia Mundial do Meio Ambiente, na sexta-feira 5 de junho de 2009, em
Santiago do Chile (lugar e hora à confirmar), mas estará ao mesmo tempo presente, em
todos corações, casas, praças, ruas e países, de quem quer ser parte.
Esta ação é simples, fácil, barata e ao alcance de todos! Você somente precisa tirar uma
foto do seu rosto e da frase “Patagônia SEM Represas”; que pode estar escrita no seu
próprio rosto, numa etiqueta, num desenho ou outra forma que você invente. Envie a
sua foto ao e-mail:
turostroxpatagonia@gmail.com
Caso conseguirmos divulgar esta ação por meio de uma corrente humana e digital,
grande e poderosa, o impacto que gerará a Campanha “Coloque seu rosto x Patagônia”
será enorme. Não somente teria o resultado de demonstrar às empresas que querem
realizar os projetos de mega-centrais hidrelétricas em Aysén, Endesa, Colbún, Xtrata,
etc., de que pessoas reais, no nível nacional e internacional, se opõem aos seus projetos.
Obrigará também aos candidatos à presidência no Chile a se pronunciar sobre estes
projetos… Precisamos de muitos mil de rostos, precisamos do seu rosto!
Diante aqueles que desde sempre escondem o seu rosto, deixando o planeta colapsar,
diante aqueles que se justificam por meio do rosto das corporações neo-liberais, diante

aqueles que escondem o seu rosto atrás de governos e estados, impondo uma
necessidade criada com finalidade de lucro,
DÊ O SEU ROSTO DE PRESENTE AOS ECOSSISTEMAS E A POPULAÇÃO DA
PATAGÔNIA E DIGA CONOSCO:
“EU DOU O MEU ROSTO – O MEU ROSTO É A MINHA VONTADE,
EU FAÇO PARTE,
EU SOU UM ROSTO PELA PATAGÔNIA SEM REPRESAS!
EU SOU UM ROSTO PELA PATAGÔNIA RESERVA DE VIDA!”
http://turostroxpatagonia.blogspot.com/

