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Observação: alguns trechos da fita gravada foram danificados, prejudicando a
transcrição. No entanto, devido à importância do tema, resgatamos o mais
significante, considerando que os depoimentos não estão na íntegra.
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Acompanho este tema desde 1993/1994 quando surgiu na comunicação fora do
Brasil. O primeiro artigo que escrevi sobre o assunto foi por volta de 1995 na
Gazeta Mercantil, sugerindo na ocasião que o Brasil se antecipasse e fizesse os
estudos necessários pois era uma questão muito polêmica. Após oito anos o Brasil
não fez os estudos que poderiam eventualmente aclarar esta questão e indicar o
caminho mais adequado.
·
Vou começar manifestando certa estranheza - na minha casa, que é a
comunicação -. de como este assunto está sendo tratado. Nas últimas semanas
houve até alguma modificação, mas ao longo dos anos houve uma distorção
semântica na comunicação, que tentou colocar este terna como "os contra ou a
favor de· transgênicos" e "os contrários à liberação de alimentos". Diferente dos
estudos de impacto ambiental e eventualmente até epldemíolóçícos, onde quem
os defendia passaram a ser chamados de ecoxiitas, ecochatos, fundamentaâetas,
contrários à ciência e à liberdade de pesquisa. Isto é curioso
porque
que eram
.
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chamados de fundamentalistas, ideológicos e contra à ciência são exatamente os
que estão pedindo mais estudos científicos, de impacto e epldemlolóçícos, e os
defensores dos transgênicos são exatamente os que não querem que façam estes
estudos.. Então há uma inversão semântica. que colocou os rótulos opostos
quando deveria ser ao contrário e isto apesar de muitas pessoas importantes na
área. científica terem se manifestado a favor . da aplicação do Princípio da
Precaução, que está nas Convenções Internacionais, de urna postura de cautela,
de estudos prévios. A professora Glaci Zancan, que foi presidente'.da $ociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência. (SBPC), chegou a pedir uma moratória
para esta questão dos transgênicos para haver tempo para os estudos; o prof.
Enio Gandotti, que é presidente da SBPC, ao se manifestar sobre_ este assunto
disse que deve haver cautela e precaução. O prof. Sílvio Valle, grande especialista
em Biossegurança da Fundação Oswaldo Cruz/RJ; o prof. Rubens Nodari, da
Universidade Federal de Santa Catarina, pessoa com largo conhecimento na área
da genética e o próprio presidente da Embrapa, Clayton Campanhola,
manifestaram-se à favor de uma postura de cautela e precaução.
Não se trata de ser a favor ou contra alimentos transgênicos e sim de tomar a
posição adequada, caso a caso. O caso da soja não se . esgota, vlrão outras
etapas para outros· alimentos. Outra questão é que não se trata de impedir a
pesquisa científica, muito pelo contrário, trata-se até de aprofun,dar a pesquisa
para se chegar à informação mais avançada que permita a tomada de posição
mais adequada.
Recentemente o Ministério do Meio Ambiente (MMA) liberou a pesquisa com o
mamão transgênico, que também se minimizou, e isto quando se diz que a
pesquisa está impedida e dificultada no país. No que diz respeito à soja, por que
não se aproveitou todo este tempo para fazer um Estudo de Impacto Ambiental
(EIA) e epidemiológico? Houve tempo mais que o suficiente para isto, que teria
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permitido ao Brasil tomar a posição mais adequada. E não se trata também de
achar que o ângulo científico é o único nesta questão. Ê bom deixar claro que não
foram feitos até hoje os estudos de impactos adequados ao solo, ao clima e a
biodiversidade brasileira. Não adianta ter estudos feitos nos EUA ou em qualquer
outro lugar.
A Medida Provisória (MP) 131 que no começo de 2003 liberou o plantio de
transgênicos atropelou muitas coisas, entre elas as Convenções Internacionais
das quais o Brasil é signatário e que recomendam o Princípio da Precaução. São
convenções que depois de homologadas pelo Congresso tem força de lei. O Brasil
deveria ter seguido essas convenções. Mais recentemente temos o Protocolo de
Cartagena que ainda· não está homologado em definitivo, mas que o Executivo já
mandou ao Congresso e que também recomenda a precaução. Por isso deveriamse fazer os estudos prévios. A Constituição Federal no artigo 225 recomenda
que se façam os estudos sempre que houver qualquer dúvida. Há uma Resolução
CONAMA ·específica que tem força· legal para o país inteiro, que regulamentou
essa questão exigindo os. estudos. O Código de· Defesa do Consumidor foi
atropelado pelo contrabando de sementes; a MP atropelou um volume
impressionante da legislação.
Desde 1998, quando a questão chegou na Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança (CTNBio), este debate se acentuou. O porquê que a CTNBio
liberou o plantio da soja transgência sem a necessidade de EIA até hoje não está
bem esclarecido. O MMA anunciou que pediria o EIA e não o pediu. Esta posição
foi mudada e até hoje tenho dúvidas se o representante do Ministério foi mudado
na votação ou não. O suplente disse-me que foi ele quem votou e o titular também
disse que foi ele quem votou; na ata, segundo secretária da CTNBio, consta o
titular, mas eu não consigo esclarecer os mistérios desta história.

a

Contra esta decisão da CTNBio entraram na justiça o · IDEC, junto com o
Procurador da República de Brasília e o MMA, sendo que este posteriormente
teve que ser retirado do processo. Houve uma decisão de 1ª instância na Justiça
Federal que obrigou a fazer o EIA e a identificação dos produtos transgênicos.
Veio o recurso na 2ª instância um voto da relatora derrubando a sentença de 1 ª
instância, e faltam 2 votos.
Agora este assunto não está em discussão acirrada apenas no Brasil, está no
mundo. A União Européia (UE) e vários países chegaram a proibir o plantio.
Depois a UE teve que unificar todas as posições que exigem certificação e
rotulagem, e recentemente, ela apertou as regras e limitou a 1 % a porcentagem
de· transgênicos que pode haver em produtos. Os EUA foram à Organização
Mundial do Comércio (OMC) contra essa resolução. Talvez o país que esteja
fazendo mais pesquisa nessa área seja a Grã-Bretanha, que nomeou um Comitê
que têm gerado muita polêmica, inclusive pela composição dele com muitas das
pessoas levantando questões a respeito dos vários membros, inclusive do relator,
alegando que eles têm relações com empresas interessadas, principalmente a
Monsanto.
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O primeiro relatório desse Comitê só estudou os efeitos no meio ambiente sem
estudar a questão de deriva genética, a chamada contaminação de outras
lavouras e os efeitos sobre a biodiversidade: Constatou que há prejuízos em
alguns casos e que não houve prejuízos em outros. Houve prejuízo nos casos de
cultivo de beterraba e canela, onde diminuiu em até 80% a freqüência de insetos,
pois afeta a biodiversidade e a polinização,
A revista New Cientist, que têm um alto conceito· na comunidade científica,
escreveu que os debates promovidos pelo governo . mostraram. até agora, que
vasta maioria dos participantes acham que os Organismos Geneticamente
Modificados '(OGM) podem gerar problemas para o meio ambiente e para a saúde.
A discussão está acesa. no México devido a uma acusação de deriva genética de
contaminação do plantio de milho. A Colômbia recentemente. exigiu EIA. O Japão
mandou representantes ao Brasil para dizer que não querem alimentos
modificados e a.. China continua -a- comprar os dols- tipos de alimento exigindo
certificação, tenha ou não tenha
A primeira discussão bastante complicada é sobre. os· custos. O principal.
argumento a favor da soja transgénica seria a redução de. custos através da
redução de uso de herbicidas. Esta_ argumentação está hoje no· centro de uma-polêmica muito·grande. com vários institutos, organismos.e cientistas dizendo que
esta. vantagem· se reduz - em pouco tempo pelo surgimento de~. pragas mais
resistentes e 'cutros já dizendo' categoricamente que esta vantagem não ocorre,
como por exemplo Charles Ben Brook, que publicou um estudo nos EUA dizendo
que · a vantagem· no Brasil seria · no caso das sementes terem sido
contrabandeadas e, portanto, ter havido urna' redução. de custos que se reverteria
agora com a decisão da empresa· produtora da semente·--a .Monsanto - que--.
anunciou que vai cobrar pelo uso das sementes.
Na área. de, produtividade: não há até agora nenhuma evidência de que a soja
transgênica seja mais· produtiva que a soja convencional. Ao contrário, a soja
brasileira convencional é muito mais produtiva do que a · soja americana, a
argentina ou qualquer outra. ·
Há também outros ângulos que no Brasil sequer têm entrado em discussão, mas
que eu sugiro a quem possa ter acesso. Vandana Shiva, indiana que têm
estudado ao longo de muito tempo estes assuntos, publicou neste-." The Ground
Papers"· do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) o.
estudo "Biodiversidade e padrões de consumo e globalização'', onde ela coloca
algumas questões fundamentais. É um longo estudo, · muito competente e
documentado. Primeiro ela lembra que hoje 50% da humanidade ainda vive em
zonas rurais e que dependem da biodiversidade para a sua subsistência - seja na
forma de alimentos, de matérias, de energia e todas essas coisas - e que a
padronização levará à exclusão dessas populações ao acesso. a esses bens,
inclusive. porque haverá a necessidade de pagamento por essas formas de
produtos.-·Depois ela lembra que ao longo da história humana cerca de 80.000
variedades de alimentos já foram experimentadas pelo ser humano, das quais
3

3.000 de forma bastante consistente. Hoje são cultivadas por volta de 150
espécies. O Instituto de Pesquisa da Amazônia (INPA) lembra também que hoje
60% dos alimentos vêm de apenas 4 espécies e 75% respondem por 8 espécies
da alimentação no mundo. Só das espécies medicinais os índios brasileiros e de
outros países conhecem cerca de 5.000 espécies. Então a escritora faz uma
comparação entre custo/benefício de variedades produzidas pela chamada
Revolução Verde na agricultura com as variedades tradicionais. Se todos os
custos forem levados em conta, inclusive os custos ambientais, e ela diz que na
média nas variedades tradicionais 5 unidades de input que entram geram 100
unidades de output. Nas variedades das monoculturas da Revolução Verde são
necessárias 300 unidades de input para produzir 100 de output. Portanto a
comparação é de 5 para 300, quer dizer, o balanço energético necessário para a
produção é altamente desfavorável a qualquer dessas variedades.·
Não vou falar sobre insumos químicos, principalmente dos agrotóxicos, e lembrar
mais um ponto. Na semana passada eu participei de uma discussão em Goiás, na
Assembléia Legislativa, sobre este assunto e foi confirmada a informação de que
não existe variedade de soja adaptada ao cerrado brasileiro - ao clima, ao solo e
aos níveis de umidade do centro-oeste brasileiro. Ficou claro que os produtores de
soja de Goiás não querem a variedade transgênica porque o mercado externo
cresce muito para eles, exatamente pela garantia de ser soja convencional. A
maior processadora de soja do centro-oeste brasileiro, que é a Caramuru, também
deixou claro que não quer a soja transgênica, pois seus mercados na Europa e no
Oriente preferem a soja convencional e as pesquisas que eles fizeram no mercado
interno também mostram que pelo menos 71% dos consumidores brasileiros não
querem a soja modificada, tanto que essa indústria está lançando um óleo com a
garantia de que não há transgenia nos grãos utilizados.
Sobre a saúde não há até hoje estudos epidemiológicos feitos que mostrem o que
produz e não produz resultados negativos do alimento transgênico. Há porém um
pesquisador americano que lembra o seguinte: "A ausência de evidência não é a
evidência de ausência". Não há estudos, então não se pode afirmar que há ou não
danos. Eu gostaria que se explicasse na última década o aumento brutal nos
casos de alergia tratados pelo sistema de saúde norte-americano - 90 milhões de
casos em um ano.
Então com todas essas questões eu acho que o Brasil se meteu em uma imensa
confusão com a MP 131 e, mais recentemente, com o PL da Biossegurança. Os
conflitos permanecerão. Evidentemente a soja transgênica foi autorizada a ser
plantada, ela terá que ser colhida e comercializada, então de novo terá que haver
uma autorização para a comercialização desta soja.
Eu escrevi varias artigos chamando atenção para os. conflitos federativos em
função disto que eram previsíveis, com a proibição no Paraná, em Santa Catarina,
com vários municípios como Ribeirão Preto, Juíz de Fora e Florianópolis. O Mato
Grosso também proibiu e há conflitos até com outros países em função do
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transporte atravessando. estados que _'}ão aceitam e que querem usar portos em
estados que também não aceitam a soja transgênica.
A questão . da -~~rtificaçãÔ.. é. bastante ~mplicad~ porque .. cie"ve ~e~ .. feita pelo
Ministério da Agricu'ltura,. que claramente favorável. pela· liberação- ... dos·
transg~nic.qs e não implanta essa estrutura de certificação de controle e proibição

é.:

quando é 'o cáso..
.

,,

Há um novo complicador se instalando que é o mercado segurador. Na Europa a
questão já está_ . colocada; as. sequradoras não querem: assumir os riscos· de
agricultores
transgê,Q_iqc>s_ ou de indústrias-que os processem porque
não têm garà~~~-~s-~ não sabem que rumo tomará esta questão .. ,:··.,_ ·-.~·

qu_e'p!~~t~p,
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O projeto que o Executivo mandou ao Congresso certamente sofrerá profundas
modificações. O projeto estabelece que a CTNBio tenha um poder terminativo se
ela disser não - que não pode plantar, ou pesquisar - e isso é definitivo. Se ela
aprovar esta decisão ainda estará sujeita a recursos do MMA, do Ministério da
Agricultura e d_o MiFJistério do. Desenvolvimento Agrátio. E;u creio que o projeto não·
diz. com cíareza.rnas sea C1~Bi<;> m~n~\ver a. sua decísâo pode haver um recurso
a este Conselho de 12 rnioistroa que é criado pelo projeto. Agor:a,: mesmo que se
faça tudoísso, eu pergunto se a sentença que proibiu o plantio . de soja: for mantida
em 2ª estância'. 'corno é que vai fi~r'? C9m,9. se. resolve essa. questão?· Neste. caso
há uma decisão da CTNBio que Ubêrou o plantio da soja. Então nós estamos no
"pior. dos _.mund~" nessa matéria, corno . eu disse, . vai se .permitir de novo a
comercíaüzação da s~j~ ·ileg.al?. V:aiJer que permitir, pois. permitiu o plantio e. terá
que permitir .~ comercialização .. E ~s. pessoas que plantaram. soja transgênica? Dig1;1nfos Cll:I.~ J:'~ja.umprocesso pelo. qual: ~eja negada a licença para o plantio de
sojà. transçêníca, .corno, é que vão, fazer .esses. que. plantaram a.soja transgênica· ·
quando é. sabloo
isso permanece por muitos. anosJ .. Deixar a . terra ·
de~êá~sáncto poranos?
àgricultóres ·vão se sujeitar a isso aí; a. ficar anos sem.
pla_ntâr'á soja transg~ni~?
..
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A outra questão é a segu.inte,. digamos que tudo isso. se. resolva . no âmbito
legi~lativo, mas'
:decisão dos. estados? Há muitos juristas- que· dizem. que os
Esta.~os,·dentro da Federação, não podem ser mais concessivas que a legislação federal,' mas que podem ser mais restritivos, E;ntão a legi$1ação federal vai impedir
os estados . de legislar sobre isso?
Parece que vai contra a melhor doutrina
.
.
jurídica.

e. a.
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O U;>Ec,· representado pela Dra, ·Marilen·a:Lazzarini, entrou· com. uma .açâo no uso
do: gli.fo~ato, que é o agrotóxico_ no qual a soja transgênica resiste. E se for
mantida· a' decisâo de não permitir o uso de glifosato, como· fica a questão da. soía, .
faz sentido plantar a soja transgênica sem poder usar o glifosato, que
supoetarnente é a vantagem?
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Enfim são muitas as questões e· fundamentalmente o Brasil não conseguiu sequer
discutlr
. - a sério
. . a. posição estratégica que quer adotar em matéria de transgênicos
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e sobre o plantio, se quer as duas variedades, liberados em geral ou confinados
em áreas específicas para poder ter as vantagens dos respectivos mercados.
Essa discussão estratégica econômica não está sequer colocada, pois não há
discussão sobre o assunto e o que é mais complicado. Também temos outras
etapas pela frente, que são mais complicadas que a da soja, quando entrar a
questão do plantio do milho e algodão porque a soja não tem parentes na
biodiversidade brasileira, mas o milho e algodão tem muitos, havendo nestes
casos enorme risco de deriva genética.
Portanto, com todas essas questões, eu acho que em matéria' detransqênícos nós
estamos no , "Reino da Confusão", com todas as desvantagens e com quase
nenhuma vantagem que se poderia ter tomado nesta ou naquela posição.
MARILENA LAZZARINI -·IDEC
O consumidor não quer ser cobaia de toda essa cónfusão, e infelizmente, já
estamos sendo porque a soja liberada pela MP já está nas prateleiras. Estamos
consumindo este produto inclusive· com desrespeito ao decreto que obriga a
rotulagem. Não havia no governo anterior e nem há neste a preocupação em ter
uma fiscalização efetiva para controlar esta questão.
O prof. Carlos Machado, coordenador do curso de Biossegurança da Ficcruz, é
especialista na área de avaliação de riscos, disse em um debate no Congresso
Nacional em 2000 que não é possível, ·na virada do século XXI, que continuemos
a aceitar que populações inteiras que consomem alimentos sejam transformadas
em experimentos de larga escala social e em tempo real. Então é isto o que está
acontecendo em países que liberaram e que já comercializam esses produtos; são
populações que estão sendo feitas efetivamente de cobaias e estamos tratando de
uma questão que envolve a mudança da alimentação de populações inteiras. É
uma questão absolutamente séria a introdução desses alimentos na nossa dieta e
também no meio ambiente sem·que estudos tenham sido realizados. Os estudos
não são encontrados por nós, existem pesquisas independentes e os que são
encontrados - entre 6 e 1 O - são de avaliação de risco à saúde, ainda
preliminares. Então realmente é muito grave.· E para o consumidor como ternos
pregado, o IDEC foi à Justiça. Também não somos ecoxíltás, econada. Na
verdade o que nós queremos - não somos contra o avanço da ciência e nem
contra a introdução de novas tecnologias - e que sabemos é que a introdução de
novas tecnologias requerem avaliações de riscos diferentes. Estamos falando de
uma lacuna científica, onde um grupo quer introduzir esses novos alimentos sem
que essas avaliações de risco sejam efetuadas dentro de um novo paradigma.
Temos algumas diretrizes aqui no Brasil que o movimento dos consumidores têm
colocado para essas discussões. A primeira é que nós entendemos que antes de
mais nada deve ser feita uma avaliação para verificar se existem benefícios com a
introdução de cada um desses produtos. Essa discussão não é feita pelo país de
6
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uma forma sistematizada, então antes de se entrar na etapa de avaliação de
riscos nós temos que perguntar: qual é o benefício? O que O$ segmentos da
sociedade vão ter com isso? Essa discussão infelizmente.· nãÕ foi · feita e se .
perguntarmos pelo menÕs no caso da eoja, desses. novos afiméntQS que estão ná
fila da CTNBio, o consumidor não. vai ter. benefício. nenhum .:.: não· são' produtos·
mais nutritivos, rneís baratos, mais gostosos,. mais nada - pelo contrário, corno não
é feita a avaãação de riscos. existentes, estamos comprando riscos · novos e

desconhecidos.
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A segunda .diretriz: que. colocamos desta discussão trata· da. _oonfÍàbÚidade dos.
dados que as empresas . devem apresentar ao. goverr.io·:_ quar:idô::_vãó ·'·pedir .
autorização de liberação, porque o que temos até ágorá ·e. q~ef 'às empresas .
apresentam ·aç,_ goyerno - pelo. menos no caso brasile:iró"
pe~idos
liberação. Nós analisamos estes estudos qúé são da própri~tenipresç11 'que não· ·
foram revisados por cientistas independentes.e que não são ·estúqos· pubücados. ·
Portanto a questão da confiabilidade dos dados é alg·o importante 'ê hão vemos o ·
PL do governo.apresentar nenhum artigo até agora tratando deseaquestão, sendo
ela fundamental: .
.
· .- ·
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., · · ·.
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A te~ir~ di.retnz requer
sólido processo regulatôrio de avali~ção ·d~ riscos,
tanto ambientais como à.saúde. No casodos riscos ambientais há uma Resolução
conarna que foi feita ··com a, participação. ·de todos
segmê11t9s envoívldoe '
durante dois. anos, em uma elaboração élifícil, mas temos um instruniénto pará ·
avakaçâo. de riscos arnotentala. Mas para "avaliação de riscos à sàúde não temos
nada ainda; muíto.ernoorao _Governo Federal tenha toda a legíslaçãc;> de alim~ntos ·
no D.~~retc;, 9_8_6 e urna r{~sóluçao da ANVISA (Agência- Naciona(.de \l_igilân~ia ·
Sanitária), que diz que novos alimentos e novos ingredientes requerem ·registro:
En(ão é óbvío.. sem ter le_i. de Biossegurança, . que o governo já deveria ter feito
tudo o que é necessárlo para a 'regulamentação' de novos alimentos e· até agç_ra :
issonão aconteceu. Eu não vou meestender, pois essas diretrizes se abrem em
vários aspectos e levamos - ·os consumidores. - para o Governo· Federal
propostas .concretas sobre que 'tipo de avaliação queremos. e· quetestes devem
ser _feit~s. Enfim_, não ficamos só fazendo críticas,_ já que oferecernos propostas
muito precisas.
·
· ··
·
·
.
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A outra diretriz trata· da rotulagem, da segregação e da rastreaoíndade desse·
produto -, Hoje .com essas. MPs · que vêm sendo editadas pelo . Governo Federal,
quem está sendo premiado é' o a'gricultór contraventor; o agnçu!tor e os estados
que cumprem.·ª lei estão sendo penalizados' porque existe· ·ª "questãó ..da·
contarnmação, _da rntsmra de 'grãos·: Portanto existem aspectos 'importantes· que
nosmcenarna importância de termos não SÓ a rotÚlâgeni; mastodaa g·arantia de
se~regação e de rastreabilidade.
·
· ·
-·
Outra di.retriz. trata· da transoarêncía . ~ consultas públicas, porque até

agor~ .. em

todo esse. ststerna= a CTNBio....:. existe uma dificuldade muito grande para· se ter·
acesso às atas, documentos e como isso vêm sendo tratado pelo gQvemo.
.
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Eu vou comentar um pouco sobre a soja, este primeiro produto que está na fila.
Quando o IDEC entrou na justiça foi justamente porque naquela ocasião, em
1998, a CTNBio estava emitindo o seu parecer conclusivo favorável à liberação da

soja. Essa soja iria passar por um registro no Ministério da Agricultura relacionado
à Lei dos Cultivares e ponto·final. Provavelmente o Ministério da Saúde iria bater
um carimbo e o MMA também, porque a lei da Biossepurança dizia que o produto
devia ter uma avaliação caso a caso da CTNBio e depois tinha que ter os registros
nos Ministérios que têm o seu dever, que é colocado nestes órgãos técnicos.
En_tão naquela altura o que se queria, como se continua querendo até hoje e essa
é a grande controvérsia, era liberar esse produtos apenas com o parecer da
CTNBio, atropelando a competência técnica dos Ministérios da Saúde, do MMA,
etc... Então·a Lei de Biossegurança previa esta questão do registro, mas a forma
como essa lei estava sendo interpretada era como eu mencionei aqui. E o IDEC
se· insurgiu contra isso, nós entramos com uma ação civil pública e obtivemos
essa decisão que até hoje está vigorando.
.
Mas a questão não se solucionou nesses 5 anos de debate. O que pedimos nessa
ação é que o governo faça uma regulação para o EIA, a avaliação de riscos à
saúde e que o consumidor tenha o direito à reclamação. São esses três pontos
que pedimos, temos uma sentença favorável, mas essas três providências não
foram efetivamente cumpridas pelo Governo Federal. O ex-presidente do governo
passado fez uma MP que deu ambigüidade maior nessa questão da CTNBio ter
ou não o poder vinculante, ao mesmo tempo que ficou também a obrigação de
registro dos outros Ministérios porque seria uma ilegalidade flagrante passar por
cima das. competências técnicas de todos· esses órgãos. Mas nada se fez e agora
temos nos surpreendido com o novo governo - com as MPs e toda essa confusão.
Essa questão da soja têm um aspecto que é grave, que desde o início estamos
falando sobre. isso', que é sobre a idéia que se vende com produtos transgênicos
de que eles vão diminuir o uso dos agrotóxicos. Têm até gente que fala que esses
produtos são ecológicos - cientistas estão falando isso -, o que é grave. Na
verdade no caso da soja já dizíamos que o uso do g·lifosato, que é· acompanhante
desse pacote tecnológico, aumentaria. Em 1988, logo' que a CTNBio estava
preparando o parecer conclusivo autorizando a soja, o Ministério da Saúde fazia
uma portaria onde o nível de resíduo no grão de soja do glifosato aumentava 100
vezes, sequer mencionando essa questão da tecnologia da soja transgênica
relacionada com esse aumento. Na verdade não existe autorização do uso do
glifosato nas partes aéreas da soja, pois é um tierbicida e, se aplicado nas folhas
de qualquer vegetal, o mata. Então esse novo emprego do glifosato requer uma
providência legal do registro desse produto, têm que haver o pedido de extensão
de uso desse registro para essa nova modalidade de uso, mesmo porque o uso
vai aumentar muito, que era o que nós dizíamos: "o consumidor vai comer muito
mais veneno com essa soja~ e isso está agora sendo demonstrado. Quando essa
última .MP foi editada, que o governo aliciou os agricultores que praticaram o crime
de contrabando, de plantio de um produto ilegal, ele esqueceu de aliciar esses
agricultores que também cometeram outra ilegalidade, a de aplicar esse glifosató
nas partes aéreas da soja. É uma situação interessante, pois eu já tenho mais de
8
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11.000 termos de. ajustamento assinados pelos agricultores .que são, na verdade,
confissão de. crime, de um crime que não folallclado. Essa é uma questãoaínda
não solucionada e o que nós temos feito são algumas pesquisas em bibliografia
sobre e glifosato.
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As empresas quando vêm ao encontro do governo dizem querer uma· legislação
clara e duradoura. O novo projeto apresentado foi concebido com duas grandes
características: que fosse de longo prazo para sinalizar a todos os segmentos da
sociedade e quais são as regras e a definição das competências. Então ao definir
a C:rNBto consultiva e deliberativa no âmbito de_ seu colegiado nós resgatamos o
que oConqresso aprovouem ·1994 e tamoém nós respeitamos os princípios da
administração pública federal. Também a composição foi ampliada e nós teremos
mais representantes da sociedade civil. Hoje nós temos 8 representantes da
sociedade ~ie11tífiC?1, 7 do governo e 3 da sociedade civil. A nova compcslção.que
foi proposta •..não · sei $e será aprovada, é de ,·1 O membros da comunidade
cientí~ca. 8 do governo e 8 da sociedade civil. Entretanto no caput do artigo que
fala dos representantes, todos el_es têm que ter notório saber,: ou pelo menos ·
competência técnica na sua área de atuação e eu fiquei espantado que alguns
professores da USP e de outras universidades estão dizendo que vão· existir:il~igos·.
na: CTNBio. Esta· arrogância dos meus colegas da comunidade . científica- é .
ímpressionante; como é. _que a análise, de . risco: é· exclusiva ... do---.·setor--. de.
biotecnologia? Não sei se vocês perceberam, mas essas manifestações surgiram
de pessoas que_ trabalham com biotecnologia e portanto eles têm interesse e.
manifestam_qlaramente.
.

r:
r:

rr:

r:

r
r:

r-

.

..

.

'

- • .

. -

i

:· '

.

: .

Nãc;>. me passa pela cabeça que a sociedade não tenha pessoas capacitadas a .ler,
porque o que-.é .que a CTNBiç,-faz: ela pega os relatórios dos inter:essaç:los. e:
anallsa, Será que na socjedade, não há. gente capaz. de olhar a metodologia.
científica, comperar resultados, 01.,1 seja, um estatístico faz isto muito- bem, não
precisa . entender. nada .de Bioteçnologia, mas ele sabe. se um deseoho.
experlmental.jol bem feito e se o teste estatístico foi- bem aplicado. Então até um
estatístíco tem função na CTNBío..
Uma .advopada - nesses dias, durante uma reuníão oa CTNBio.-::-· fez, 'ci~~- .
perguntas e os ansüstas tiveram que mudar o seu parecer. Detalhes assim que os
advogados tem _muitt;t sensibilidade nas palavras e isso é uma competência, não
h~ nenhum oernéríto, mas pelo contrário, significa até que é multidisciplinar: Nós
não podemos ter esse preconceito de dizer que em uma análise de risco não pode_.
haver diferentes formações, pois .ísso beneficia a tecnologia. Se. alguma coisa não
está bem feita então a CTNBio vai pedir- mais estudos.. então ·estamos·a· favor da
ciência neste sentido.
· · ··
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Outro ponto é que as competências estão claramente definidas. A CTNBio analisa
e se disser NÃO, pára. Se disser SIM vai para os órgãos fazerem o seu papel e
isto está claramente definido, inclusive quais os aspectos em que os três órgãos
de registro e fiscalização, que seria a Saúde, o Meio Ambiente e a Agricultura, vão
exercer. A lei também possibilita uma maior transparência e publicidade na
tramitação dos processos.
E por último foi criado um conselho de ministros para tratar do Conselho Nacional
de Biossegurança e também de questões de conveniência e oportunidade. Isso
significa se a CTNBio aprovar um pedido e os três órgãos aprovam, o Conselho de
ministros pode suspender temporariamente ou definitivamente, é só nestes casos.
Não é uma instância recursai, todos os assuntos a serem tratados no âmbito do
conselho de ministros são avocados pelos ministros ou pelo presidente da
República; não são pelos órgãos, portanto não podemos fazer confusão de
recurso aqui. O máximo que pode ocorrer é quando um processo sai da CTNBio e
vai de volta para o órgão. Existe sim recurso à Justiça.
Eu insisto mais a minha fala no atual PL, que não foram só os setores do PT que
fizeram, mas tem muita gente que não é do PT e participou da elaboração do
projeto; É dizer que de fato a Monsanto pediu os termos de referência, que na
verdade é o cumprimento de uma decisão judicial; o órgão ambiental entregou à
empresa em 2001 os termos de referência que devem nortear os EIA para a
obtenção de licenciamento. O órgão ainda não recebeu esses estudos, não
sabemos qual a magnitude, a robustez desses estudos. Sabemos verbalmente
que esses estudos teriam sido feitos, mas ainda não temos a comprovação oficial.
É importante dizer mais duas coisas. Muito se fala sobre análise de risco e eu vou
contar uma pequena passagem da minha vida. Em 1989 em estava em um
laboratório na Universidade da Califórnia, quando tive a oportunidade de conhecer
e utilizar essa tecnologia e fazer um transgênico. Em 1990 eu li um artigo que dizia
"Transgênicos: avenida para o escape de genes", achei que o cara era doido. Em
1991 li o livro do Einstein e uma das frases do livro dizia: "Para ser um autêntico
cientista você deve tirar meia hora por dia e pensar o contrário que os seus
colegas pensam". Eu estava no mundo dos transgênicos na época e comecei a
pensar o contrário. Foi aí que comecei a me preocupar com a análise de risco e os
riscos dos transgênicos. Resumindo, eu já escrevi muitas coisas, inclusive na
sentença judicial que foi mencionada aqui o juiz também condicionou a liberação
da soja transgênica às respostas que foram feitas pela comunidade científica e eu
tive o privilégio de ajudar· a fazer essas perguntas à CTNBio, que cinco anos
depois não foram respondidas. E sobre os efeitos ambientais, desde 1989 a
comunidade científica tem um vasto conjunto de riscos que eles previam na
época. Vejam bem, é antes do cultivo - aumento de pragas, efeito tóxico para o
organismo não-alvo, efeito disruptivo nas comunidades e populações naturais e
conflitos . . Estes estão todos comprovados cientificamente nos países. Existem
ainda dois efeitos que não foram comprovados cientificamente. O primeiro é a
decomposição dessas novas substâncias que são introduzidas em plantas, o que
vai causar no ambiente e na saúde. O segundo é a vulnerabilidade genética, o
10
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Washington Novaes: Eu insisto que à questão da ciência nesta história é que
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quem está pedindo mais estudo· é que está a · favor dá ciência.' No entanto a
ciência não tem a verdade absoluta e excludente, ela é uma das possibilidades,
visões e ângulos e há muitos outros que devem ser analisados. Uma parte. dos
cientistas estão se arrogando· o 'direito· de ter a verdade absoluta. que são os
contra. fazer EIA e estudos- epidemiológicos. E·· nessa questão eu acho. que a
comunidade científica está devendo à sociedade brasileira· uma discussão aberta
sobre a questão ética na ciência e· em casos como esse. Há CÓnflitos de interesse
muito poderosos, alguns foram mencionados· aqui· e eu vou falar sobre um outro
caso que não tem nada a ver comtransqênicos, más para exemplificar.
··
A questão do amianto brasileiro. Se alega que é menos nocivo que· outros· e há
uns· dois. anos foL divulgado um estudo; supostamente todo· financiado pela
FAPESP e reaüzado por cientistas da UNICAMP, que dizia ·que a nocividade dó
amlsnto.braslleíro é realmente desprezível, não havendo efeitos sobre a saúoe
humana e por aí: em diante e: de- repente, começaram a· surgir informações. O
cientista que conduziu esta investigação; que é da UNICAMP, é o perito chefe da
empresa: produtora de amianto no· Brasil e que diz se ela deve pagar ou não
lndenlzaçõesàs pessoas que apresentàm mesoteHoma
câncer de pulmão. Em
seguida- aparece a informação de· que· os· outros quatro cientistás que trabalharam .
no estudo também . são peritos da empresa· produfora de- 'amianto. Em . terceiro
lugar que mais de 60% dos recursos não foram da FAPESP, forám da empresa
produtora de amianto. Na ocasião eu escrevi um artigo no jornal O Estado de São
Paulo dizendo. que· o Ministério da- Saúde estava devendo uma explicação. A
FAPESP, a UNICAMP e a sociedade científica também. Estou esperando até hoje,
não aconteceu rigorosamente nada e são muitos os casos.
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Ainda nesse âmbito da ciência os- cientistas que tomaram essa posição contra os
novos estudos dizem "bom, o que vocês querem é que haja risco zero e isso não
existe.". Não existe risco zero mesmo e é por isso que precisam fazer estudos. E
alegam como esse caso· da insulina. Eu gostària de lembrar uma coisa que os·
antigos lembram bem, quantas décadas· se levou para saber que a talidomida
tinha os. efeitos que têm?· Quanta genté sofreú e está sofrendo? Exatamente·
porque as análises que foram feitas não foram capazes de detectar' esse risco, e é
preciso muito tempo para detectar.
Outra coisa que também foi detectada aqui é que os estudos ambientais exigem
muito tempo e que os órgãos são muito lentos e tal. Têm 1 O anos que esse
assunto está em discussão no mundo e a empresa queé dona da patente· nunca
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fez e apresentou um estudo. E vai dizer que lentos são os órgãos ambientais; e
por que o órgão ambiental deve ser rápido? Não deve ser rápido, deve ser
competente e eficiente e tomar o tempo que precisar tomar. Não é uma questão
de incompetência não, é uma questão de necessidade, examinar um assunto
como esse e ser capaz de dar um· parecer, um EIA/RIMA e tomar essa
responsabilidade exige muito estudo, muita informação e tempo. Quer dizer, isso
não pode ser alegação, que aliás não é só na área dos transgênicos, é também
para licenciar hidrelétrica. Para qualquer coisa que se queira no Brasil diz-se que·
os órgãos ambientais é que impedem e emperram o desenvolvimento.
Marilena Lazzarini: Vou rapidamente pegar o exemplo da insulina transgênica,
que é bom para nós. No caso dos medicamentos nós temos um processo de
avaliação de riscos que faz o. que nós queremos também para os alimentos
transgênicos, que são um conjunto de testes que avaliam a toxicidade aguda, a
crônica, a sub-crônica, porque eles vão até os testes epidemiológicos. Quer dizer,
o processo de avaliação de medicamentos têm um rigor e mesmo assim acontece
como a questão da talidomida, mesmo quando estão no mercado nós vamos ter
às vezes situações que são identificadas e felizmente sabemos que aquela
pessoa tomou medicamento, que existe a bula, quer dizer, é uma situação que
não podemos comparar. A insulina transgênica é um bom exemplo para nós que
queremos as proposta do IDEC na avaliação de riscos que foi encaminhada ao
Governo Federal para todos esses testes. Aliás, a controvérsia científica que
existe sobre isso - têm cientistas que defendem, no caso dos transgênicos, que
fosse adotado um protocolo para a avaliação de riscos similar ao que se faz com
os medicamentos. Como nós ternos uma lacuna científica, a questão é: como
avaliar esses alimentos? Existem outros cientistas, inclusive no FDA (Food and
Drug Administration) e tem
processo de organizações sociais de cientistas dos
EUA contra o por causa dos transgênicos, que obrigou o FDA a liberar os
documentos internos que tratavam dessa questão, então mais de 40. 000 páginas
de memorandos internos foram liberados para a Justiça e, nesses documentos, o
que ficou explícito é que havia uma grande controvérsia - diretores das grandes e
mais importantes divisões no FDA eram a favor de um processo de avaliação
rigoroso - aí parecido com o que é feito para aditivos alimentares, que passam por
um conjunto de testes até se chegar naquela dose diária aceitável e isso vai para
a rotulagem. Têm todo um conjunto de regras que passam pelo código alimentar
internacional e não é bem o que nós temos para os transgênicos. Então essas
comparações são interessantes porque na verdade estamos tratando de uma
lacuna científica'. ó grande desafio é encontrar esse modelo de avaliação de
riscos para esses produtos, como também é um desafio fazer o EIA para os
produtos transçênicos porque o que
têm é mais para impactos de grandes
obras, de indústrias. No caso desses organismos vivos· também existe essa
questão que foi enfrentada pela Resolução Conama. Então esse exemplo é bom
porque ele esclarece isso.

-
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O segundo comentário que quero deixar claro é que o Brasil teve a Lei de
Biossegurança antes de começar o processo de autorização. Muitos países não
12
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tiveram isso na América Latina. A Lei de Biossegurançà não é suficiente para a
avaliação desses produtos, até o caso da insulina nos ajuda a esclarecer essa
questão, pois deve ser avaliada por um protocolo de avaliação de riscos que vai
ser determinado pela área da saúde - no caso do alimento também. O que não
aceitamos não foi a Lei de Biossegurança, pelo contrário, os- consumidores
quando entraram na Justiça queriam o cumprimento da Lei de Biossegurança, da
legislação ambiental, da legislação de alimentos e do Código de ,Defesa do
Consurnídor, Nós queremos que a lei seja cumprida neste país e por isso que nós
ganhamos.· Como é. que podemos imaginar uma pequena ONG junto com oGreenpeace tendo uma vitória na Justiça Federal, em uma ação contra a União e
a Monsanto, juntas nesse processo, e nós temos a decisão favorável a nós, com
todos os escritórios de advocacia que a Monsanto contrata pelo Brasil aforai Então·
é óbvio que nós temos.essa decisão até agora favorável, e com todas essas MPs
que foram feitas anteriormente . para, modificar essas leis, porque a nossa
fundamentação jurídica é muito clara. A juíza que deu esse voto contrário teve que
escrever centenas de páginas (1200). Ela ficou 7 horas lendo a sentença e todos
dizem que. quando um juiz demora muito para se justificar em um voto é porque·é
realmente uma situação difícil para ele. Ela tem seus próprios argumentos,· masé
óbvio .que nós estamos nos fundamentando nas leis e queremos que elas sejam
cumpridas.
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PATR_ÍCIAFU~UMA ""'.: advogada: A MP 2191 trata de OGM e derivados. Então
os derivados, ainda que a insulina seja, está abrangida pela Lei de Biossegurança.
A CJ"N~io PJ>d~ até criar normas diferenciando os derivados dos OGMs; mas eles
sâo.abrançldos pela Lei de Biossegurança e tem que se sujeitar à CTNBio, que
pode deliberar de que forma quer tratar esses derivados.
.

.

Com relação aos alimentos· geneticamente modificados eu não sou nem contra e .
nem a favor da. análise_da segurança;-muito pelo contrário, eu acho que eles tem
que ser avaliados e, como os remédios, . os alimentos também sofrem o mesmo
processo de análise de segurança. A Anvisa regulamenta tanto a área de
alimentos quanto a de medicamentos. Então eu acho que cumpre e existe essa
possíbüldade na lei pós o alimento sair na CTNBio com o alimento novo. A Anvisa
pode criar uma série de normas para avaliação· e para a concessão do· registro
dessealimento, Então o que pode estar faltando é que a Anvisa regulamente essa
questão que o alimento, assim. como o medicamento, é sujeito a- uma questão de
biossegurança; isso para mim é ponto pacífico. Eu acho que o alimento tem que
sofrer uma análise de segurança realmente rigorosa até· porque todos nós
consumimos. Eu não sou contra a avaliação de segurança dos alimentos, falta
uma lacuna na lei, que_ a Anvisa faça essa regulamentação na hora de registrar
um alimento novo. Na hora que esse alimento sai, o processo sai da CTNBio e é
sujeito à regulamentação pela Anvisa. Nessa oportunidade eu acho que pode ser
feita ainda uma outra análise de segurança por parte do órgão competente pelo
registro desse alimento. Não sou contrária à legislação, mas também não tirar
essa competência da Anvisa, que pode sim fazer o registro desse novo alimento e
regulamentar todo o processo.
13

ANTONIO JOSÉ MONTEIRO - advogado da Monsanto: Eu, como cidadão,
acredito que a Monsanto apresentou os estudos à CTNBio. Eu não posso e não
tenho nenhuma indicação para conceber que a CTNBio teria autorizado a soja
Roundap Red através de um comunicado. Ter feito uma análise com a
composição da CTNBio da época, ou de hoje e desde sempre e imaginar que fez
isso de forma absolutamente arbitrária, sem ter nenhuma base de estudo. Eu não
vou embarcar nesse maniqueísmo de achar que porque a CTN Bio não funciona,
porque são suspeitos, porque trabalham com genética e, provavelmente, têm rabo
preso com empresas que trabalham com genética. Do contrário, eu não poderia
me valer de nenhum tipo de profissional que tivesse uma colocação razoável no
mercado. Eu só poderia me valer de professores e estudantes da matéria e na
verdade não é essa a idéia, de qualquer forma eu também não tenho
conhecimentos grandes da composição da CTNBio, de escândalos na nomeação
de integrantes. Então tanto quanto qualquer outro como vocês eu confio na
composição da CTNBio, como confio também da composição da Comissão
Nacional de Energia Nuclear. Esses órgãos. técnicos · que lidam com questões
técnicas, para mim como cidadão, eu os tenho na mais alta conta até que provem
o contrário e eu acredito que eles devem ter os seus próprios mecanismos para
depurar impurezas. Pelo só fato de ser da CTNBio e não ser do lbama, do
Conama, do MMA, eu me recuso a tirar disso um juízo de valor.
A questão do tempo também é uma questão perigosa para se discutir, mas
advogando no meio empresarial e lidando com os órgãos ambientais, a questão
do tempo do licenciamento é importante. Eu acho que não mencionar isso ou dizer
que é razoável demorar 5-6 anos para licenciar uma atividade deve ser lindo em
classes de escolas e faculdades, mas na prática não funciona. Você inviabiliza
uma atividade nesse sentido. Negar isso é um pouco negar o óbvio, então vamos
todos desenvolver atividades e esperar 5-6 anos para serem licenciadas. Eu acho
que é quase um consenso que os órgãos ambientais precisam se equipar de
maneira a poder licenciar atividades dentro de um prazo que seja razoável, sem o
tempo em si inviabilizá-los por falta de materia1 humano e dos órgãos ambientais.
Eu acho que isso é uma questão que mais cedo ou mais tarde vai ser necessária
ser discutida, principalmente em atividades de tecnologia de ponta, atividades
eventualmente até sazonais, que foram feitas para serem aplicadas em
determinado momento e em determinados ramos de atividade em que a
tecnologia é muito apurada. Um atraso de eventualmente 6 anos pode
absolutamente inviabilizar a atividade. É uma questão nem técnica e nem
ideológica, é uma questão de fato. Se há a possibilidade de fazer isso de uma
forma mais ágil eu acho que seria recomendável, porque há muitas atividades que
estão sendo inviabilizadas e eu não sou quem está dizendo isso, esse é um dos
pontos que está sendo discutido Brasil afora com relação aos órgãos de
licenciamento ambiental como uma ferramenta para avaliar, precaver e prevenir
danos ambientais e não pura e simplesmente como um grande gargalo às
atividades produtivas do país.
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Rubens Nodari: De fato, se nós temos um órgão técnico, a primeira coisa que
tem a fazer é acreditar. Eu estou como titular na CTNBio representando o MMA
desde 06 de abril de 2003 e eu fui um crítico duro. Eu chamei os membros da
CTNBio de levianos na frente delespelo fato que vou expor agora.
De fato a Monsanto apresentou os testes à CTNBio. Agora, quais são os estudos?
Isso ninguém discute. A natureza, a amplitude, a profundidade, a solidez, a
robustez, a estatística, quem discute? Quem conhece? Eu li quatro vezes este
processo, estou lendo pela quinta vez porque· está em discussão na CTN Bio de
novo. Eu vou dizer mais para vocês, os testes que foram feitos são dar a soja
como ração para ratos durante 4 semanas e avaliar ganho de peso. Sequer
funções hepáticas do ratinho foram. analisadas, nem o efeito sobre a reprodução
desses tndlvfduos: ·galinha, 6 semanas; vaca de leite, 4 ·semanas; pelxes.. 10
semanas. Ganho de peso, teor de gordura - variáveis absolutamente insuficientes
para uma tomada de decisão científica. Mas o problema não pára aí, é que
esqueceram de botar o glifosato na soja· para colher o grão e dar. aos ratinhos.
Não tem esse dado professor, não tem esse dado Sr. Antonio: Ou seja, aquilo que
nós. vamos comer não está analisado. Af eu fiz essa pergunta um dia para o
presidente da CTNBio:" Vocês analisaram o efeito do glifosato?" Ele- respondeu: .
"Não, o glifosato não é transgênico". E de fato não é transgênico. Agorà aí é que
vem o MMA- e depois culpam-o. Nós vamos querer saber todos os efeitos· que
podem acontecer no meio ambiente. Aliás, não é que- nós queremos saber, · é
obrigação Dr. Antonio, não é o que o MMA quer na lei. Nós temos um mandato
constitucional.. Nós somos obrigados, queiramos ou. não, mas nós queremos
porque pensamos nas gerações futuras.
E apenas para dar um feeling para vocês, uma sensação, esses dias eu vi um
debate na televisão que um cientista da Unicamp disse que o glifosato é 50%
menos tóxico do que outros, ou coisa que o valha. Pois bem, cada agrotóxico- tem ·
um tipo de efeito, pois nem todos têm o mesmo efeito.. Os fosforados causam
toxidez imediata. Vocês sabem o. que causa o glifosato? Ele desregula
hormonalmente a produção de espermatozóides. Vejam bem, aparentemente· nós
não vamos sofrer efeito nenhum porque eu não vou ao médico toda a semana
medir a- minha quantidade de esperma, mas em ratos está. cientificamente
comprovado, nada mais, nada menos pelo National lnstitute of Healths dos EUA.
Em ratos o glifosato é espermaticida.
Eu só tenho mais um comentário que é da Licença de Operação de Area de
Pesquisa -- LOAP.- Foi dito aqui que é preciso um EIA para confinados; para experimentação e depois mais um terceiro. Dr. Monteiro·,o senhor ajudou a gente
a fazer a 305, lá não está escrito isso, a não ser que incluíram 'depois. Os EIAs
estão previstos apenas como uma das possíveis exigências da liberação
comercial. A instrução normativa da LOAP não exige EIA/RIMA, a instrução
normativa dos instrumentos em confinamento não exigem EIA/RIMA. Exige o
prognóstico de risco, o que é uma coisa muito diferente, ou seja, se os
pesquisadores antevêem algum risco. Isto é o que está na instrução normativa.
Então não é verdade que precisa, ao contrário, a ministra Marina Silva determinou
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e nós estamos agora reformando as normas da LOAP porque os requisitos
estavam muito díspares em termos de biossegurança, ou seja, muitas informações
não eram necessárias e estão sendo removidas e teve a participação da
comunidade científica na elaboração dessas novas normas. A qualquer momento
serão publicadas novas normas de LOAP, que foram feitas com participação da
Embrapa e da comunidade científica.

-

PERGUNTAS
Pergunta: você acha que os EIA, muitas vezes mal feitos, não legitimam o
expediente do fato consumado empregado pelas empresas detentoras de
tecnologia?
Washington Novaes: É verdade, acho que com muita freqüência tentam legitimar
e acho que isto se insere dentro da questão ética que já mencionei. Acho que as
corporações profissionais deviam tomar sérias providências nessa área em
relação ao que é feito em muitos EIA. Não apenas as profissionais, mas também
as universitárias, as acadêmicas. Vou citar um exemplo. O EIA da hidrovia do
Araguaia-Tocantins feito pela Fundação de Apoio à Pesquisa da Universidade
Federal do Pará foi feito duas vezes porque na primeira foi rejeitado pelo lbama e
pelos órgãos estaduais. Ele é simplesmente vergonhoso, em qualquer uma das
duas versões. E é uma vergonha que não se tome nenhuma providência em
relação a isto. Vou dar só um exemplo de conteúdo desse EIA/RIMA. Quando fala
na necessidade de dragagem para criar um leito navegável no Araguaia, em um
lugar está que a quantidade de sedimentos a ser removida é de 1,5 milhão de
m3/ano. Em outro conta de. 2,5 milhões m3/ano, noutro em 4,5 milhões m3/ano.
Uma única medição feita pela Universidade Federal de Goiás mostrou que pelo
menos 8 milhões m3/ano. E é a obra dos sonhos das empreiteiras, porque vai Ter
que dragar pela eternidade! Bom, a Segunda é o que fazer? Eu acho que a
sociedade tem que se organizar, precisa participar de audiências públicas, precisa
Ter assessoria científica, técnica e se organizar para isso, discutir e mobilizar a
comunicação. Realmente é um problema extremamente grave a qualidade dos
EIA/RIMAs.
Pergunta: por que o Mercado Comum Europeu não quer adotar transgênicos?
WN: Porque a quase totalidade dos consumidores não quer transgênicos. Todas
as pesquisas em todos os países mostram isso. Há quem diga que há interesses
comerciais atrás. Pode ser, mas isso é irrelevante, se o consumidor não quer, não
devem adotar.
Pergunta: qual é o principal cliente da soja que vem do Paraná?
WN: Até aqui a França, a Holanda e creio que o Japão também.

16

·...,,i

r:

r:

r:
r:

r:

r-

r
r:

r:
í

r:

Pergunta: como ficará a agricultura familiar no Brasil com os transgênicos? ,
WN: Em uma situação extremamente · difícil porque a agricultura. famili_ar já.
enfrenta.enormes dificuldades pela precariedade financeira da agricultura familiar,
e tendo que pagar pelo uso da patente e pelo uso dos agrotóxicos. :

o

Pergunta:
principal problema dos alimentos transgênicos se insere na questão
política; já queo desenvolvimento desses tipos de alimentos respondem somente·
aos interesses das grandes· empresas capitalistas do · setor agrícola._Você não
acha que a questão política relacionada a este tema não vem sendo discutida com
profundidade?
WN: Eu já mencionei aqui que eu acho imperdcável que a questão de estratégia ·
econômica do Brasil em relação a transçênícos não esteja sequer em olscussêo e
isto é lamentável: Quanto à· questão do controle, na palestra anterior que. eu dei
aqui, talei· que no Festival Internacional de. Cinema e Vídeo Ambiental - FICA, que .
houve em junho na cidade de Goiás o vencedor foi um vídeo canadense. que se.
chama "The Buttom Line: Privating the World", que trata exatamente da questão
da privatização da vida e as conseqüências que isto tem. Então trata de alimentos
transçênicos, da privatização. da água, da privatização do genoma humano, de
vários desses casos e · de uma exceção, que exatamente foi o Brasil que, .
conseguiu rompendo a patente dos medicamentos da AIDS. Eu acho também QL!e
essa é uma questão extremamente.grave. Como diz a Vandana Shiva, cadavez
que se admite alguma patente. nessa área,. se. exclui. uma: parcela enorme.da
humanidade · dos possíveis benefícios.. Eu acho que não deveria haver patente ·
nessa área. Tentei como Secretário· do Meio Ambiente . de· Brasília em 91/92,
quando se discutia a Lei da Propriedade Industrial·no Congresso.influenciar. nessa
direção· junto com o professor Enio · Gandotte e não conseguimos, - fomos
derrotados: A Lei da Propriedade Industrial no Brasil é uma péssima lei que em
algum momento terá que ser revista.
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Pergunta: aqui têm duas perguntas que falam mais ou menos da mesma direção.
Uma delas diz se não estamos vivendo uma interface entre o que foi preconizado
por Rachel Carson no famoso "Primavera Silenciosa" com o atual "Verão
Tenebroso", 'vislumbrado pela resiliência dos· OGM sendo implantados guela.
abaixo sem nenhum aparato legal e tecnológicq. E a outra diz sobre o discurso
desenvolvimentísta voltado ao Brasil. Como fortalecer a sociedade civil e quais
são as ferramentas para isso?
WN: Eu também acho que a gente está vivendo um momento de encruzilhada
civilizatória. Eu já falei aqui na primeira palestra que nós estamos. às voltas com a
questão da insustentabilidade dos padrões mundiais de produção e consumo e
isso agrava essa questão. Isso não simplifica em nada. Acho que é preciso muita
coisa, modificar a nossa postura. Quanto a· questão de como fortalecer _a
sociedade, eu acho que a sociedade está devendo a ela mesma uma luta que é a
seguinte: o cidadão brasileiro não tem direitos em matéria de informação. Ele é um
passivo, ele recebe coisas, mas ele não tem direitos. Quando falo em direito à
17

informação não significa apenas ausência de censura e nem sequer direito de
acesso à informação. É o direito de produzir informação e influenciar com esta
informação. Nós estamos na era do conhecimento e que tem mais informação,
como se diz, tem mais poder e quem tem menos informação tem menos poder.
Então isso deveria ser um pressuposto de uma sociedade verdadeiramente
democrática, que todos tivessem o mesmo direito à informação, o que não é
verdade.Ao meu ver isso deveria começar escrevendo na Constituição que a
informação é um bem que pertence à toda a sociedade, para que em seguida se
possa começar a legislar para proteger e regulamentar esse direito.
Marilena Lazzarini: Um comentário que eu esqueci é sobre a norma européia de
rotulagem que está muito mais rigorosa que a brasileira. Inclusive tem um aspecto
que é importante para os produtores de soja brasileiros, que ela vai impor a
rastreabilidade porque até o óleo e os produtos que não tem a proteína da soja
vão ter que ser identificados no rótulo. Então existem avanços na Europa e isso é
importante para nós.
Eu tenho aqui uma pergunta sobre a relação entre aumento de produtividade da
agricultura brasileira e o uso de sementes transgênicas e também o aumento de
renda dos agricultores. Essa é uma grande controvérsia. Eu acho que o
Washington tratou disso. Sabemos que a produtividade não aumenta a
produtividade física. Existe a questão e têm quem mostre que o agricultor não
ganha nada. Eu não tenho estes estudos no IDEC porque ele tem acompanhado
muito· a questão da saúde e dos impactos ambientais. Enfim, nós estamos nos
focando nessas prioridades. Os aspectos econômicos nós não debatemos tanto,
mas tenho informações inclusive do governo americano, estudo da USDA ~
Departamento da Agricultura. Até tem uma frase que é de fonte oficial, onde talvez
o maior tema identificado pelo resultado nas pesquisas que foram feitas pelo
governo americano seja como explicar a rápida adoção das culturas transgênicas
quando os impactos financeiros parecem ser confusos. Lá eles chegaram à
conclusão que, na verdade, o agricultor acaba não tendo grandes vantagens.
Confusos, variados ou mesmo negativos. Então nos EUA onde existem estudos
do próprio governo, a questão tem esta conotação. E aqui no Brasil a grande
produtividade da agricultura, esse boom recente com certeza não se deveu à soja
transgênica e ainda estamos aguardando porque esta soja que entrou é
contrabandeada, os agricultores não tiveram que pagar as patentes e agora a
empresa disse que vai cobrar. Então tudo isso ainda está em discussão e nós nem
temos os elementos para saber realmente como essa conta vai ficar. Agora o que
temos são preocupações grandes de como esses agricultores vão ficar, porque a
médio prazo aumenta a resistência e eles tem que usar mais agrotóxicos, mais
venenos, apesar das propagandas da Monsanto dizendo que esses produtos
propiciam a agricultura sustentável. Nós temos materiais e propagandas falando
isso, enfim, que é uma agricultura ecológica. Então existe uma questão que é
muito séria e eu tenho aqui uma outra frase que é de um chefe de um setor da
Monsanto dos EUA, pois· lá a empresa têm processado muitos agricultores para
que eles paguem patentes sobre produções que, na verdade, nem foram de
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produtos transgênicos; existe a contaminação, a polinização cruzada no caso da
canola; têm agricultores sendo processados porque tiveram contarrunaçâo nos·
seus plantios e esses executivo da Monsanto fala: "Sempre esperamos que o nível
de polinização cruzada dentro das. espécies ocorra, e por isso o~ _àgricultores
necessitam conversar com seus vizinhos sobre que canola eles vão plantar." Isso
cria · um - problema de vizinhança novo que vai ter que ser enfrentado pela
agricultura que. assume esse .tipo de produção. e o que. sabemos é qu_e é
praticamente impossível a convivência das diferentes culturas, da· convencional
com a transgênica, por causa dessas questões da polinização cruzada, da mistura
dos grãos do. transporte e da. armazenagem .. Então· tem· implicações que os
agricultores não estão parando para avaliar. Eles· estão fazendo uma avaliação de·
curtíssimo prazo, lnfluencladísslmos por uma propaganda. Como bem disse o prof.
Nodari,. a CTNBio liberou _campos de demonstração e isso é verdade. Nps
agrishows tinha· gente fazendo .d~r:nonstração e. propaganda. da soja tran.~gênica
para os agricultores. Então eles. estão influenciados por uma propaganda e não
tem todos os elementos e todas as decorrências dessa decisão que eles estão
tomando, infelizmente. E. aí o Mil'!ist~rio da Ag~icultura ajudanõo a· fa:zer 'essa
propaganda porqueos ministros da ~gricu1tura - o anterior e oatual - são gárotos
propaganda. dos produtos transqênicos. Nós inclusive encaminhamos pará a
Comissão de. Etica _ do .Governo Federal uma representação para que fosse
acompanhada a atitude do nosso _n:-iini~tro e~. relação a essa questão.
·
· '
·
Uma outra pergunta para eu comentar sobre o site da CTNBio, se têm todas· as
informações. Recentemente eu não posso dizer como está, mas o site da CTNBio
tem a legislação e outras inforrnações, mas em gera.1 as matérias de jornal e as
pesquisas - e informações que : el~ veicula vão
o lado da def~sà · da
biotecnologia e dos transgêniços. As informações contrárias, as questões que são
colocadas pelos cientistas que têm apresentado dúvíoas e questões não· estão no
site da CTNBio, infelizmente.
·
·
·
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Uma sugestão aqui, dizendo que o IDEC _deveria focar esforços no sentido de
mobilizar os consumidores para acompanhar a tramitação do projeto de lei. Víram
algo a respeito no site. do lDEC, mas que o.. esforço está tímido e gostaria de ouvir
os meus comentários. Eu acho que sim, agora eu espero que a· sociedade não
fique esperando o IDEC sozinho resolver essa questão Eu acho que o ldec já fez
muito e para nós, que sorrios uma associação de consumidores que temos uma
agenda com, outros assuntos, que não. trabalhamos. só com 'transgênicos, infelizmente têm a privatização dos serviços públicos e uma série · de outras
questões complicadas - temos recursos limitados para fazer tudo isso. Então eu
convido a quem quiser atuar como voluntário, vir trabalhar conosco para nos
ajudar a·-. estruturar uma trabalho forte . nessa d\vulgação porque realmente
precisamos disso. Eu acho que . a votação será em regime de urgênci~ e · a
sociedade precisa ter o direito de ver corno é·que os nossos deputados, que' são
as pessoas em quem votamos, vão votarlá em Brasília. Nós temos que divulgar
isso muito bem.
·
·
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Patrícia Fukuma: Eu só vou responder duas perguntas que vieram. Uma delas no
sentido de definir a CTNBio, se eu acho ético o registro da patente de sementes.
Eu acho que essa questão da ética é um debate enorme que a gente precisaria
levar muito mais tempo. A única coisa que eu posso dizer é que uma vez que a Lei
de Patente autoriza o registro da semente é um direito legal. Se a lei está errada,
precisa ser mudada, é uma outra conversa, mas é um direito que assiste a
empresa uma vez que está autorizada em lei. E a outra questão me pede para
explicar o poder discricionário da CTNBio e o poder vinculado. O poder
discricionário seria basicamente o seguinte, não existe uma norma específica
dizendo que a CTNBio em cima de determinada norma tem que decidir. Existe um
conjunto de normas no qual ela tem que se basear, mas ao analisar um
documento está dentro do poder dela decidir se aquele documento é suficiente
para que ela autorize aquele experimento ou não. Quer 'dizer, não tem uma regra
fechada dizendo que ela tem que julgar sempre, daquela forma. Existe uma série
de normas na qual ela tem que se amparar· e fica dentro do poder dela decidir se
aquilo precisa ou não de mais estudo, se é suficiente ou não para que ela prove
aquele experimento. E o poder vinculado, o que se tem discutido 'muito, a
vinculação do parecer da CTNBio é se esse parecer poderia obrigar os demais
ministérios a agirem em conformidade com aquele parecer, ou seja, uma vez que
a CTNBio tenha dito que aquele OGM é seguro, os demais ministérios não
poderiam dizer que aquilo não é seguro. Basicamente é isto e é como está
estabelecido na lei.
Antonio José Monteiro: Foram dirigidas duas perguntas sobre a tecnologia
Terminator. Eu sou só um advogado, não tenho conhecimento nenhum sobre isso.
A tecnologia Terminator são aquelas sementes que não se reproduzem e,
portanto, não podem ser usadas na próxima safra. Até onde eu sei elas não são
permitidas aqui no Brasil e nenhuma das empresas de tecnologia está trazendo
estas sementes para o país. A outra pergunta é se a Monsanto é uma empresa
ética. . Eu não tenho· procuração da Monsanto para responder este tipo de
pergunta. Até onde eu sei, eu imagino que sim, mas eu não sou diretor da
Monsanto ou o diretor legal da empresa para poder responder essa pergunta.
Imagino que eia· é urna empresa ética, ela é uma produtora de sementes que
investiu durante muitos anos muito dinheiro em uma determinada ferramenta de
agrobusiness e está disseminando esta técnica para o mundo afora. Fora isso eu
não tenho qualquer tipo de conhecimento para fazer um juízo de valor ou depor
sobre ele.
Rubens Nodari: Para completar o que o Washington Novaes falou, por esses dias
nós pedimos cópia do processo da CTNBio e veio sem as partes confidenciais,
porém nós somos membros. Bom, não vou mais falar da CTNBio, senão a gente
vai passar o dia aqui. Aliás eu vou contar uma ... Em 2002 a CTNBio aprovou para
testes uma vacina contra AIDS e esta vacina foi aprovada como sendo do grupo
de segurança 1, que é o de menor risco. Entretanto o vírus, que no caso é urna
vacina viva, ataca uma espécie de canário, mas não se propaga na espécie
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humana. Para ele poder se propagar e trazer a vacina dentro dele tiveram que
turbiná-lo com o· vírus do sarampo e pela legislação brasileira e pelos cuidados
que nós temos que ter, se a gente usa pedaços de orqanlsrnos patogênicos já tem
que ir para um nível de· segurançà li, ou seja, as pessoas que vão manusear isto
tem que usar luvas, ter cuidados, ser em ambiente fechado. Aí os pareceres de
vários cientistas brasileiros disseram que tinha que ser do grupo li e a CTNBio
disse que não, que deveria ser do grupo I e mandou para o Ministério da Saúde.
E, baseado na vinculação, o Ministério da Saúde teve que registrar como grupo 1.
Vocês imaginam se tivesse dado um problema? Na porta de quem que o cidadão
vai bater? Do ministério, naturalmente, por isso que o ministério tem que ter o
poder de registro.
Pergunta: baseado na frase citada pela Marilena, qual a preocupação do governo
com os consumidores finais, se referindo aos eventuais problemas com seres
humanos e o meio ambiente a longo prazo? Que responsabilidade caberá a cada
o qual?

RN: No PL enviado ao Congresso Nacional foi mantido um artigo que já cuida dos
possíveis danos e é responsabilidade objetiva, independente de provas. Então isto
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está lá, se o Congresso não tirar ... Além disso existem outros instrumentos legais
como o "Crimes ambientais", então a combinação da legislação existente toma
conta disso. Nós temos que considerar certezas caso a caso. Vamos pegar o caso
da soja, que a gente critica e eu critico o processo pelo qual está sendo feita as
coisas, mas eu não sei ainda se ela vai causar grande dano. O que eu sei são
algumas coisas, como o glifosato e alguns experimentos, mas efetivamente no
ambiente dos ecossistemas brasileiros existe grande interrogação, nós não temos
estudos. Agora a soja, por exemplo, flexibiliza o manejo de plantas daninhas para
o agricultor. Essa é uma vantagem, sendo ela que a empresa explora, que não é
econômica nem nada, mas é uma vantagem.

,·
Pergunta: se a soja transgênica ainda não está técnica e legalmente liberada e

apenas favorece economicamente ao produtor, como é que fica a pressão dos
custos de produção sobre o sojicultor convencional, essa pressão não levará
fatalmente a adotar a soja transgênica, mesmo ilegal?

RN: Em última análise o governo libera a comercialização. Agora, sobre os custos,
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uma das questões que a gente discutiu muito e eu principalmente bati muito nessa
ficha é de que a liberação de variedades transgênicas de uma espécie vai
aumentar custo de produção das outras variedades da mesma espécie por um
motivo muito simples. Aquilo que a Marilena disse anteriormente, quer dizer,
aquele que planta legal tem que provar que é legal. Se por acaso o país adotar ou
liberar, passar por todos os testes e para a gente manter o direito à informação
que está no Código de Defesa do Consumidor, vamos ter que segregar, que
rotular e isto implica custos. Então essa história de que a tecnologia neste caso
pode baratear custos aparentemente não se suporta. Ao contrário, os alimentos
vão ser mais caros. Contudo existem diferentes estimativas de custo. Na Europa
existem estudos que, dependendo do caso, de quantas etapas o alimento for
21
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passar, por vários processos, poderá aumentar··em 40%. Porque em cada fase
você vai ter que controlar; ter que parar uma parte da indústria e desviar para uma
rota para segregar o transgênico .. e o não transgênico. Então dependendo do
número de passedoproduto pode aumentar detü a 40%. Mas esse é um estudo
na Europa. Quanto vai aumentàrno Brasil? Ainda não temos estudos.
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"O consumidor não quer ser cobaia, quer saber o que
está consumindo e o que está comprando nas prateleiras
dos supermercados." A afirmação é de Marilena Lazzarini,
coordenadora executiva do Instituto de Defesa do
Consumidor - IDEC, em sua palestra durante curso sobre
transgênicos, realizado na quarta-feira (1911), no
Auditório Augusto Ruschi, na sede da Secretaria do Meio
Ambiente do Estado - SMA .
O evento, que foi organizado pelo Programa Estadual de
Apoio às ONGs - PROAONG,contou ainda com a
participação de Washington Novaes, jornalista, Rubens
Nodari, especialista em transgenia, da Secretaria de
Biodiversidade e Florestas, do Ministérios do Meio
Ambiente, e professor da Universidade Federal de Santa
Catarina, Patrícia Fukuma, advogada, especialista em
biotecnologia e em relações de consumo, e Antônio
Monteiro, advogado da Monsanto do Brasil Ltda.,
empresa que detém patentes sobre organismos
geneticamente modificados - OGMs.
Ação judicial
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Marilena Lazzarini lembra que o IDEC promoveu uma
ação judicial, em 1998, para impedir a autorização do
plantio da soja transgênica pela Monsanto, exigindo a
realização prévia de Estudo de Impacto Ambiental. Na
sua opinião, faltou uma fiscalização mais efetiva do
governo federal sobre a introdução desse produto no
mercado e suas conseqüências na alimentação humana e
no meio ambiente, pois não há, ainda, estudos
conclusivos sobre os efeitos dos OGMs.
O jornalista Washington Novaes considerou que a
imprensa vem distorcendo as informações sobre a
questão, discutindo apenas "quem é contra ou a favor
dos alimentos transgênicos provocando apenas
divergências", sem esgotar o assunto. A imprensa,
segundo Novaes, deixa de esclarecer que é necessária a
realização de mais estudos científicos.
De acordo com o jornalista, a Lei 8.974, conhecida como
a Lei de Biossegurança, pretende regulamentar, entre
outras coisas, a questão do plantio e consumo de OGMs,
além de prever, segundo o artigo 22, parágrafo 10, que o
regulamento, a ser aprovado, poderá estabelecer a
quantidade mínima de OGMs que dispense a· rotulagem.
Por esse motivo, salientou que somente a informação
plena e adequada permitirá rastrear eventuais danos à
saúde e ao meio ambiente ao longo do tempo.
Lembrou ainda que o Ministério do Meio Ambiente
conseguiu incluir no projeto um dispositivo para que não
atendesse apenas aos interesses dos plantadores e
produtores de sementes e agrotóxicos, "mas é provável
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que o Congresso o aprove com muitos prejuízos, por
causa da má condução do processo por parte do governo
anterior e atual".
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A Lei 8. 974 foi aprovada pelo Congresso Nacional em
1995, estabelecendo as normas de segurança e
mecanismos de fiscalização do uso das técnicas de
engenharia genética na construção, cultivo, manipulação,
transporte, comercialização, consumo, liberação e
descarte dos OGMs e seus derivados. A partir dela foi
criada a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança CTNBio, órgão ligado ao Ministério da Ciência e
Tecnologia, com a função de proceder a análises e avaliar
os riscos dos OGMs e seus derivados e prestar apoio
técnico-consultivo e assessoramento ao Governo Federal.
A advogada Patrícia Fukuma ressaltou que a Lei 8.974
disciplina o desenvolvimento e uso das técnicas de
engenharia genética e não a proíbe, como querem fazer
parecer algumas correntes contrárias à biotecnologia,
que têm impedido que o Brasil avance com as pesquisas
nessa área, onde poderia se assumir posição de
vanguarda. "Não existe ainda dados acerca de seus
efeitos na saúde e no meio ambiente", acrescentou.
Antônio Monteiro, assessor jurídico da Monsanto, disse
que o grande entrave é a discussão da competência da
Lei de Biossegurança para definir sobre o que deve ser
objeto de Estudo de Impacto Ambiental-Relatório de
Impacto Ambiental - EIA-RIMA.
Pesquisas
"O Brasil dispõe de vários centros de excelência em
pesquisa em biotecnologia, com cientistas e pessoal
altamente qualificados, destacando-se a Empresa
Brasileira de Pesquisas Agropecuárias - EMBRAPA,a
Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, diversas
universidades e empresas públicas e privadas",
esclareceu o professor Rubens Nodari, da Universidade
de Santa Catarina e do Ministério do Meio Ambiente.
Para o professor, para o desenvolvimento econômico e
social do País é preciso aplicar e manter investimentos
em biotecnologia, de forma a incrementar a produção e a
comercialização de produtos e serviços e, principalmente,
gerar conhecimentos derivados de nossa rica
biodiversidade.
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Os transgênicos
Os transgênicos ou organismos geneticamente
modificados - OGMs são produtos desenvolvidos em
laboratório, a partir da introdução de genes de
determinados seres vivos (vegetais ou animais) em
outros seres vivos. A tecnologia, aplicada na criação de
produtos transgênicos, é a engenharia genética e quem
mais investe no seu desenvolvimento são as empresas
fabricantes de agrotóxicos.
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As sementes transgênicas são patenteadas, o que
significa que os agricultores têm que pagar o preço
imposto pelas empresas de biotecnologia, que alegam
que há maior resistência a pragas e aumento significativo
da produtividade.
Os argumentos contrários aos transgênicos se apoiam
nos possíveis riscos à saúde humana e ao meio
ambiente. Com a introdução dos genes que conferem
resistência a herbicidas, pragas e ervas daninhas podem
também desenvolver maior resistência, o que tornará
necessária a aplicação de defensivos mais fortes ou em
doses maiores, podendo provocar o desequilíbrio do
ecossistema. Com a possibilidade de intensificação do
uso de agrotóxicos, aumenta também o risco de maior
poluição dos rios e solos, comprometendo inclusive o
lençol freático. Além disso, há o temor de que os OGMs
podem se propagar no meio ambiente, sem controle.
Rejeição
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Segundo pesquisas encomendada pelas organizações
não-governamentais que integram a Campanha Por Um
Brasil Livre de Transgênicos, 37% dos brasileiros já
ouviram falar de organismos geneticamente modificados
- OGMs. Dos entrevistados, 71 % rejeitam os produtos
transgênicos, preferindo consumir alimentos naturais. E,
para 92% , os alimentos que eventualmente contenham
transgênicos deveriam publicar a informação no rótulo.
Na pesquisa realizada pelo IBOPE, entre 7 e 10 de
dezembro de 2002, com 200 pessoas, maiores de 16
anos de idade, em todas as regiões do Brasil, 65% dos
entrevistados, que disseram conhecer transgênicos,
acham que o plantio dessas espécies deveria ser proibido
porque há divergências na comunidade científica quanto
aos riscos que os OGMs representam à saúde dos
consumidores e para o meio ambiente.
Segundo Marilena Lazzarini, "a pesquisa IBOPE reforça o
pedido do IDEC junto ao presidente Lula de revogação
imediata do decreto de rotulagem. "Negar a informação
significa impedir a sociedade se manifeste se quer ou não
os transgênicos no Brasil".
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