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pcaquisado: da Bmbrapa Meio Ambialte. 

A Bmbrapa 6 uma daa maiorea e maia i.mpollante8 empreaaa de pesqui111 agropecuáriaa do mundo. 

O Dr. Alimlo Bam:to escreveu e publicou no 11iU: da mYUta Vcja mn artigo em que diz o seguink:: 

<i) 

"A afinnação de que comumidonss bnsileiros de pmdulo& agrícolas ingmimm cim:o litms de agrotmicos por llllD é fàba. Bise é o volume total da 
agrotóllÍCos aplicado solml toda a ma c:ultivada no ano, dmdido pela popu.laçlo. Nesse cüc:ulo antnan todos os pmdutos aplicados na cmia-de
açúcarpma a pmc111ç1o de ék:ool, algo que nós, humanos, Dlo ingerimoll". 

No Bruil, h! uma sataninçlo em tomo dos qrutóxii:o&, que do procbm>s cuja fabricaçlo 6 protegida por Lei e cuja aplicação-como aconmce 
com os ran6dios vendidos nas farm4ciu. contem bula do fabricante com as instruçaes de \ISO, 

M empieau organi21d11 da agricultura. como u da fruticultura ceamulC, utilizam oe agrotmicOlll para combeter aa pragaa e doenças que 8lacem 
u lavouru. M fratu cem:mes-como o me:lio e a b8118118. por aemplo-slo exportadaa pua ot me:rcado8 dos Estados Uni.doe e da Emope. 
cujaa autmidadc8 do e:xigeme8 na fi1MH21çio fi.totaanilliria. 

Um eamplo ficil: se v~ tomar 30 comprimidos de Parai:ecamoI. comn o risco de mom:r por envenenamento. Da mesma maneira, o agrotóxico 
-se for mal manuseado e mal aplicUo, como acontece com a maioria dos pequenoa produtcres. que, sem qualquer aaaia*cia. técnil:a que o 
Estado deveria dar, 1lllllD c:mulmnente Dlll agroqu[micos. 

Pois bem: enqllllDlD isso ocom! no Bruil, 1111s Batado11 Unidos -onde u gnmdell empnsas 11a1D1 agrotóxico11 com o mesmo objlllivo de mmbatm 
prapa e doençu-6 o pr6prio govmno que es1imula o COllSIDDO da :liutas, vmduras e 1egumea, que são comida saudável. 

A primeira dama dos F.stados Unidos, Mirlmlle Oblllllll, e1a mesma, eetá lidmuHlo uma c:ampanba nacional pma que a população nC>ItD-americana 
coma comida saw.:l!vel. 

EMA campanha tem Dfmlerot: 1 milhlo e 600 mil crianças já deiiwmn de comer ham.burp-e agora estio collJlllllindo fruiu, legumes e verdmas; e 
30 milhões de e~ das eecolas de ntvel m6dio tamWm fiz.eram o mesmo. 
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Foi a pmpria Mfohelle Obama qumn 1rllllBmitiu estes númmos para os 30 mil putic:ipmrtes da PMA Fmsh Sumit, a maior feira de 6'ullla as 
Américas, qua termina neste domingo, 2S, mn Atlanta. 11 da qual participam maia de 20 mDJm!1&11nsileiru, sendo duas ceanmses, a ltaueim 11 a 
Finobrua AgroindumW. 
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llemJe& de Paula 

cm 26 de CJU1ubro de 2015 

O grande problema 6 Cl!óaffmeme esse ... a agriwltura familiar. 90% do wi pra noesa mea vem deeaa agricultura que nio há o mfllimo eomro!e de 
uso de De:ti:uiwe Agricolu. Sou agr6nomo e vivo no campo, vivo eaaa reelidadel lmlizmentie e DOV1mente nos80tl goveruaam:s 1lio estão nem 8i 
para esse problema que 6 ele llllÚde publica. 

AUDdo Jod Btmrtp Luiz 

cm 2.9 de CJU1ubro de 2015 

Cai:o Egfdio Serpa, 
O t=o integral. do meu mmdo at1igo fi>i prepmdo para e publicado no Portal Embrapa: l!ttm:/fwww.et!!lmg)o.br/buscA=<lc
noticiaa/./noticillf6248227/vti&O=tif9lWOH!IQ:do·mal 
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