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Andes defende reajuste de 10,06%

Reencontro 
com o Brasil 

Campeão de tudo, 
Corinthians tira 
Real da Supercopa

PÁGINAS 21 E 22

Carrasco da Seleção na 
Copa 2018, Lukaku leva o 
Chelsea à final do Mundial 
contra o Palmeiras. Saiba 
como o alviverde pode 
deter o timaço inglês. 

Partidos ganham 
mais tempo para 
formar federação

Por 10 votos a 1, o Supremo decidiu ontem, ao julgar 
ação do PTB, que a formação de federações partidárias é 
constitucional. E estendeu até 31 de maio, atendendo em 
parte a pedido do PT, o prazo para legendas constituírem 

agremiações com vista às eleições deste ano. PÁGINA 2 

“De você eu guardo a saudade mais bonita.” A frase marcou 
a despedida da menina Izadora, de 8 anos, que foi morta em 
Samambaia Norte no último sábado. Suspeito dos assassinatos 
de mãe e filha no Sol Nascente, em dezembro, Jéferson Barbosa 
do Santos (foto) se entregou à polícia do DF, que investiga a 
participação de mais uma pessoa no crime. PÁGINA 15 

Ao CB.Poder, o presidente da Associação Nacional 
dos Desembargadores, Marcelo Buhaten, disse que 

a categoria “sofreu incisivas perdas” e vai ao STF 
reivindicar a reposição. PÁGINA 3 

Severino Francisco

Amauri Segalla

Samanta Sallum

Luiz Carlos Azedo

Denise Rothenburg

Ana Maria Campos

Nazismo é crime e não pode ficar 
impune. PÁGINA 17 

Bancos digitais conquistam 
público mais jovem. PÁGINA 10

Encontro nacional no DF reunirá 
2 mil empresários. PÁGINA 18 

Centrão quer passar a boiada 
antes de apagar a luz. PÁGINA 2 

Primeira briga do União Brasil 
será por cargos. PÁGINA 3 

Manoel Arruda deve presidir o 
União Brasil no DF. PÁGINA 16

Brasil das safras recordes 
enfrenta fome e obesidade

De Ceilândia 
para Berlim

Mundo aposta na produção sustentável, mas Câmara aprova novos agrotóxicos

Mais baratos, ultraprocessados tomam lugar do bife com arroz, feijão e salada

Apesar de ser um dos maiores produto-
res de alimentos do planeta, o Brasil fa-
lha quando o assunto é a comida no pra-
to de seu próprio povo. Nada menos que 
116 milhões de brasileiros vivem em si-

tuação de insegurança alimentar, tragédia agravada pe-
la pandemia de covid-19. Ao mesmo tempo que 19 mi-
lhões de cidadãos no país passam fome, 26,8% dos adul-
tos sofrem de obesidade devido à alimentação baseada 
em produtos baratos, ultraprocessados ou de pouco va-
lor nutritivo. Essa questão foi um dos destaques do Cor-
reio Talks Live — Sistemas Alimentares e Desenvolvimen-
to Sustentável, realizado pelo Correio, ontem, em parce-
ria com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 
(Idec). Participaram do evento, mediado pelo jornalista 
Vicente Nunes, a nutricionista Janine Coutinho, coorde-
nadora do Programa de Alimentação Saudável e Susten-
tável do Idec; a bióloga Mercedes Bustamante, professora 
da UnB; os deputados Marcelo Ramos (PSD-AM) e Rodri-
go Agostinho (PSB-SP); e Fábio Gomes, assessor regional 
em Nutrição e Atividade Física da Opas. 

Um dos eventos cinematográficos mais importantes da Europa, o Festival de 
Berlim, vai exibir Mato seco em chamas, na mostra Fórum. O filme do cineasta 
ceilandense Adirley Queirós narra a história distópica de mulheres de uma 
favela que se apossam de um oleoduto para vender petróleo no bairro. O festival 
também terá como jurado o diretor Karim Aïnouz, formado na UnB. PÁGINA 24
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Crime no DF, prisão na Bahia

Nova York 
suspende uso 

de máscara

MP da casa para 
policiais avança

A governadora do estado, 
Kathy Hochul anuncia fim 
de restrições: forte redução 

de casos de covid-19 e, 
também, pressão política.

Medida provisória que cria o 
programa foi aprovada ontem 

na Câmara. PÁGINA 3
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Brasil entre a fome e a obesidade
Insegurança alimentar atinge 116 milhões. Ao mesmo tempo, quase 27% da população está acima do peso por causa de ultraprocessados

O Brasil é um dos maiores 
produtores de alimentos 
do mundo, com o agro-
negócio batendo recor-

des de produção e de exporta-
ções, contribuindo para o saldo 
positivo da balança comercial. 
No entanto, o país abriga uma 
série de contradições, agravadas 
com a pandemia e que são vistas 
nos pratos dos brasileiros. 

Apesar de o Brasil ter uma das 
maiores áreas cultiváveis do pla-
neta devido ao clima e ao solo 
favoráveis, 116 milhões de habi-
tantes vivem em situação de in-
segurança alimentar, o equiva-
lente a 16,8% dos 680 milhões de 
pessoas no mundo que não con-
seguem realizar todas as refei-
ções diárias recomendadas por 
nutricionistas. E, ao mesmo tem-
po em que 19 milhões de cida-
dãos no país passam fome, 26,8% 
da população adulta sofrem de 
obesidade devido à alimentação 
baseada em produtos baratos, ul-
traprocessados ou de pouco va-
lor nutritivo.

Antigamente, até mesmo os 
mais pobres conseguiam se ali-
mentar melhor, porque a refei-
ção principal era de produtos in 
natura. O prato balanceado ti-
nha arroz, feijão, uma salada e 
uma proteína como “mistura”. 
Contudo, nos dias de hoje, prin-
cipalmente devido à inflação se-
guir em dois dígitos (de 10,38% 
no acumulado em 12 meses até 
janeiro, conforme dados do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística-IBGE, divulgados on-
tem), corroendo o poder de com-
pra das famílias, os alimentos ul-
traprocessados ou de pouco va-
lor nutritivo, que são mais bara-
tos, ocuparam o lugar de desta-
que no prato. E, de acordo com 
especialistas que participaram 
do Correio Talks Live — Siste-
mas Alimentares e Desenvolvi-
mento Sustentável, realizado, 
ontem, pelo Correio Brazilien-
se, em parceria com o Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consumi-
dor (Idec), esse é um dos princi-
pais motivos do aumento do nú-
mero de adultos obesos no país.

Os participantes do debate 
destacaram que a obesidade e a 
insegurança alimentar são duas 
faces do mesmo problema que 
assola o Brasil e, que, na pande-
mia, ficou mais evidente, devido 
ao aumento da desigualdade e a 
volta do país ao mapa da fome. 

“A falta de comida de ver-
dade causa os dois problemas, 
causa o sobrepeso e a obesida-
de e a fome e a desnutrição. Em 
um sistema que é cada vez mais 
dominado por ultraprocessa-
dos, a gente tem menos alimen-
tos e comida de verdade, e vai 
ter gente com desnutrição, com 
fome e com obesidade”, avaliou 
o assessor regional em Nutrição 
e Atividade Física da Organiza-
ção Pan-Americana de Saúde 
(Opas), Fábio Gomes.

Bióloga, professora da Uni-
versidade de Brasília (UnB) e 
integrante da Academia Brasi-
leira de Ciências, Mercedes Bus-
tamante concordou com Gomes 
e ressaltou que o acesso aos ali-
mentos é uma parte do proble-
ma no país. Vale lembrar que as 
taxas de desemprego ainda são 
elevadas e devem permanecer 
em dois dígitos, de acordo com 
especialistas. Além disso, devi-
do à inflação persistente, o en-
dividamento das famílias vem 
batendo recordes, comprome-
tendo 51,2% da renda disponí-
vel, conforme dados do Banco 
Central referentes a outubro.

“O acesso ao alimento de 
qualidade, in natura, pouco 
processado é uma parte im-
portante da segurança alimen-
tar. (...) E, muitas vezes, esses 
produtos ultraprocessados são 
aqueles que estão disponíveis 
para essas camadas mais vul-
neráveis”, avaliou Bustamante. 

Além disso, a questão do 

preço dos alimentos é central 
no debate, como frisou a nutri-
cionista e coordenadora do Pro-
grama de Alimentação Saudável 
e Sustentável do Instituto Brasi-
leiro de Defesa do Consumidor 
(Idec), Janine Coutinho. “Dados 
de 2017 apontam que o Brasil, na 
época, ainda tinha uma tendên-
cia de que os produtos in natura 
eram mais baratos, ao contrário 
de muitos países desenvolvidos. 
Mas essa inflexão, se ela não che-
gou na pandemia, está próxima 
de chegar”, afirmou. 

Preço influenciado pelo pe-
so que a agricultura das com-
modities tem no Brasil. “A 
gente vê o aumento da área 
plantada de soja que não 
é para o consumo huma-
no e uma redução da área 
plantada de feijão. Então, 
vai perdendo esse espaço na 
ponta, no sistema de produção, 
na distribuição e, consequen-
temente, no acesso”, ressaltou 
Bustamante.

Meio ambiente
A forma convencional de 

produção dos alimentos, além 
de adoecer a população, tem 
sido responsável pelo impac-
to nas mudanças climáticas e 
nas ofertas massivas de ultra-
processados. “Em nível global, 
de 20% a 35% das emissões 
são relacionadas à agricultura”, 
exemplificou Janine. 

Em meio à pandemia, a nu-
tricionista destacou que a crise 
climática é, também, uma emer-
gência sanitária aguda e prolon-
gada. “A forma de produzir os ali-
mentos está aumentando os ris-
cos de doenças zoonóticas, que 
são aquelas passadas dos ani-
mais para os humanos. Então, 
é um ponto de atenção muito 
grande”, sustentou.

A preocupação com o meio 
ambiente também acontece por-
que as políticas de combate ao 
desmatamento e às emissões de 
gases causadores do efeito estu-
fa serão decisivas para preservar 
a competitividade da agropecuá-
ria nacional nos mercados in-
terno e externo, de acordo com 
o deputado federal Marcelo Ra-
mos (PSD-AM). Na avaliação do 
parlamentar, por sinal, esses se-
rão os dois grandes desafios para 
o país na construção de políticas 
públicas voltadas ao desenvolvi-
mento sustentável e que passam, 
inevitavelmente, pelo Congresso. 

Ramos lembrou que o consu-
midor brasileiro, assim como o 
europeu, tende a ficar cada vez 
mais seletivo na escolha de pro-
dutos oriundos de cadeias mais 
sustentáveis. “A escolha do con-
sumidor — de uma análise de 
procedência e de impacto am-
biental — já está presente e é 
uma escolha que deve crescer 
daqui por diante”, disse. 

O deputado federal Rodrigo 
Agostinho (PSB-SP) enfatizou as 
disparidades na produção advin-
da da agricultura familiar versus 
a produção agrícola convencio-
nal. “A agricultura familiar, em 
uma série de situações, é que 
tem conseguido inovar. Temos 
visto, cada vez mais, a utiliza-
ção de bioinsumos para contro-
le biológico com produção or-
gânica, que cresce mais do que 
a produção não orgânica”, frisou. 

Devido à precarização dos ór-
gãos de fiscalização do meio am-
biente, promovida pelo governo 
Jair Bolsonaro, Mercedes Busta-
mante lamentou o esvaziamento 
dos conselhos consultivos da so-
ciedade civil junto ao Executivo 
federal. “Houve um esvaziamen-
to ou encerramento dos conse-
lhos consultivos quando a gen-
te mais precisa deles”, reprovou. 

A pesquisadora também não 
poupou críticas ao Projeto de Lei 
6.299/2002, o chamado PL do Ve-
neno, aprovado, ontem, pela Câ-
mara (leia reportagem ao lado), 
porque amplia o uso de agrotó-
xicos, proibidos em outros países 
por serem prejudiciais à saúde. 

 » ROSANA HESSEL
 » MARIA EDUARDA CARDIM

O plenário da Câmara apro-
vou, ontem, projeto que flexibi-
liza a entrada de novos agrotóxi-
cos no país. Após forte resistên-
cia da oposição, o texto-base foi 
submetido à votação e acabou 
avalizado por 301 votos a favor 
e 150 contrários. Agora, o texto 
de relatoria do deputado federal 
Luiz Nishimori (PL-PR) vai para 
o Senado.

Desde o ano passado, a opo-
sição tentou impedir o avanço 
do PL 6299/02, classificado pe-
los ambientalistas como “PL do 
Veneno”. A forma de definir os 
agrotóxicos foi até uma das preo-
cupações da bancada ruralista, 
que determina que, oficialmen-
te, esses produtos químicos não 
sejam mais chamados de agrotó-
xicos, mas, sim, de “pesticidas”.

Ambientalistas são taxati-
vos em dizer, tecnicamente, que 
as novas regras enfraquecem a 
atuação do Ministério da Saú-
de, da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), do Mi-
nistério do Meio Ambiente e do 
Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais 
Renováveis(Ibama) no controle 
e na autorização dessas substân-
cias. Pelo texto, a missão passa a 
ficar concentrada no Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento.

“É gravíssimo que a Câmara 
tenha aprovado um projeto de 
lei que permitirá que se coloque 
mais veneno no prato dos brasi-
leiros. Se virar lei, iremos à Justi-
ça para proteger a vida dos brasi-
leiros e evitar que milhares e mi-
lhares venham a morrer de cân-
cer”, disse o deputado Alessan-
dro Molon (PSB-RJ).

Em 2018, o Ibama e a Anvisa 
apontaram que a proposta apro-
vada é inconstitucional e tem fa-
lhas que prejudicariam a fiscali-
zação dos produtos, colocando 
em risco a saúde da população. 
O Ministério da Agricultura e a 
Frente Parlamentar da Agricul-
tura, no entanto, afirmam que 
o tema é tratado com “precon-
ceito e ideologia” e precisa ser 
modernizado. O mesmo argu-
mento foi sustentado pelo pre-
sidente da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), que defendeu a legali-
dade do projeto de lei.

Suely Araújo, especialista sê-
nior em políticas públicas do 
Observatório do Clima, alertou 
que o projeto viabiliza o regis-
tro de agrotóxicos comprova-
damente nocivos e canceríge-
nos. “Não há nada na Lei do 
Veneno que assegure a aprova-
ção de agrotóxicos efetivamen-
te seguros para o meio ambien-
te e a saúde”, enfatizou. “Facili-
tar o registro está longe de ser 
caminho para uma agricultura 
ambientalmente responsável. 
A narrativa da modernização é 
falsa”, comentou.

A Frente Parlamentar Agrope-
cuária, por sua vez, comemorou 
a votação e declarou que traz “o 
aperfeiçoamento e a moderni-
zação do que se tem hoje, além 
de igualar o Brasil às maiores po-
tências agropecuárias do mundo, 
com mais rigor científico e des-
burocratização”. Numa compa-
ração do veneno com as vacinas 
contra a covid-19, a FPA declarou 
que “vacinas salvam vidas, pesti-
cidas salvam as lavouras”.

Leia o QR Code no celular e 
assista à live na íntegra

Câmara aprova 
PL do Veneno
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As políticas públicas para a 
agricultura têm distanciado o 
país de uma produção mais sus-
tentável. Este foi o ponto enfati-
zado pelo deputado federal Ro-
drigo Agostinho (PSB-SP), on-
tem, durante o Correio Talks Li-
ve — Sistemas Alimentares e De-
senvolvimento Sustentável. Pa-
ra o parlamentar, sendo ou não 
uma agricultura familiar, é pre-
ciso trabalhar na direção de pro-
dução mais sustentável.

“Estamos há 500 anos der-
rubando florestas, abrindo 
novas propriedades, ocupan-
do terra pública, expandin-
do a área de produção agríco-
la. Uma série de questões re-
lacionadas à sustentabilidade 
precisam ser levadas em con-
ta nesse contexto: utilização 
da água, preservação do so-
lo, utilização de agrotóxicos. 
Na pauta de hoje (ontem) do 
Congresso há um projeto de lei 
que trata da questão de agro-
tóxicos”, lamentou Agostinho.

O PL versa sobre as novas re-
gras para avaliação, aprovação e 
fiscalização da produção e comer-
cialização de defensivos agríco-
las. A proposta prevê uma análise 
mais completa e leva em conside-
ração os riscos à saúde e ao meio 
ambiente — inclusive, acrescen-
ta critérios referentes à exposi-
ção das pessoas a esses produtos.

As importações de fertilizan-
tes pelos produtores brasileiros 
atingiram nível recorde em 2021: 

foram 41,6 milhões de tonela-
das entre janeiro e dezembro, 
conforme dados da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Co-
nab). Para Rodrigo Agostinho, o 
consumidor está mais exigente e 
evita consumir alimentos produ-
zidos com agrotóxicos. “Se todo 
mundo pudesse escolher, esco-
lheria produtos orgânicos, mais 
ecológicos, sem pesticidas. Te-
mos um mercado que fornece 
de tudo, coloca de tudo na pra-
teleira e nem sempre o consumi-
dor sabe o que está consumin-
do”, criticou.

Inovação familiar
Por isso, o parlamentar sa-

lienta que cresce a busca por 
produtos vindos da agricultura 
familiar — que, apesar da falta 
de apoio das políticas públicas, 
inova mais do que a agrícola 
convencional. “A gente tem vis-
to cada vez mais a utilização de 
bioinsumos para controle bio-
lógico, com produção orgâni-
ca, que cresce mais que a pro-
dução não-orgânica”, destacou, 
criticando a ênfase em políticas 
públicas que incentivam “ape-
nas a agricultura convencional, 
que, hoje, tem subsídios de se-
mentes, crédito agrícola faci-
litado, subsídios no preço dos 
agrotóxicos, facilidade de obras 
e infraestrutura para escoamen-
to da produção”.

“Diferentemente da agri-
cultura familiar, na qual o 
proprietário não tem o que 

Sustentabilidade deve 
ser regra na produção
 » taísa medeiros

Carlos Vieira/CB/d.a.Press

O sistema alimentar deve ser 
sustentável, saudável, equânime 
e justo. A preocupação é de Fábio 
Gomes, representante da Orga-
nização Panamericana de Saúde 
(Opas), que aproveitou a parti-
cipação no Correio Talks Live — 
Sistemas Alimentares e Desenvol-
vimento Sustentável para fazer 
um alerta: as frutas e hortaliças 
distribuídas no país são “enve-
nenadas” e oriundas de semen-
tes transgênicas, que trazem vá-
rios malefícios à saúde. Para ele, 
a disponibilização de alimentos 
dessa natureza “é injusto com a 
população”.

“Precisamos ter a coerência 
de não ultra-processar alimentos 
orgânicos e nem envenenar ali-
mentos minimamente processa-
dos e frescos”, salientou.

Mas essa busca por uma ali-
mentação saudável parece um ob-
jetivo cada vez mais distante. Go-
mes aponta a participação dos 
mercados abastecedores na con-
solidação de uma alimentação ca-
da vez menos saudável, pois não 
há uma regulação. “Os mercados 
de grande superfície garantem um 
sistema alimentar insustentável 
do ponto de vista ambiental, do 
desenvolvimento socioeconômi-
co e do impacto na saúde”, la-
mentou.

“Quanto mais o nosso sis-
tema alimentar é controlado, 
do ponto de vista do arrefeci-
mento, por essas cadeias de su-
permercados de grande super-
fície, e controlado por corpo-
rações transnacionais, mais a 
gente compromete a sustenta-
bilidade”, acrescentou.

Distanciamento
Para Gomes, o Brasil já esteve 

muito mais próximo de um siste-
ma alimentar sustentável e sau-
dável do que hoje. “É importante 
ficar claro que o sistema foi sen-
do sabotado por esse conjunto 
de produtos, de práticas e de po-
líticas que provocam essas epide-
mias como a de desnutrição, obe-
sidade, das mudanças climáticas 
e ambientais. A gente só freia es-
sas sabotagens e garante um sis-
tema alimentar saudável, com 
um desenvolvimento sustentá-
vel”, disse, para acrescentar:

“Para isso, precisamos de regula-
ção. É importante o papel do legis-
lador para o sistema ser saudável e 
sustentável. É fundamental que ha-
ja medidas regulatórias que possam 
restringir o avanço e a presença de 
produtos ultra-processados na ali-
mentação do brasileiro. E que am-
pliem o acesso da população à co-
mida de verdade”, observou.

*Estagiária sob a supervisão 
de Fabio Grecchi

Comida 
saudável: 
sonho distante

Fábio Gomes: falta de 
regulação facilita alimentação 
de baixa qualidade 

 

Liderança vem com preservação
Para o deputado marcelo ramos, só com uma política ecológica séria é que o país será respeitado no cenário internacional

o Brasil precisa ter uma 
política efetiva de de-
senvolvimento susten-
tável, voltada para a pre-

servação do meio ambiente e 
melhora da qualidade dos ali-
mentos que a população con-
some. Assim, o país conseguirá 
conquistar, definitivamente, a li-
derança do mercado agropecuá-
rio internacional, pois os consu-
midores estão cada vez mais exi-
gentes lá fora em relação à ori-
gem dos produtos. No mercado 
interno, porém, essa cultura co-
meça a ser absorvida e tem tu-
do para virar uma tendência. A 
avaliação é do deputado federal 
Marcelo Ramos (PSD-AM), pri-
meiro vice-presidente da Câma-
ra dos Deputados, exposta on-
tem no Correio Talks Live — Sis-
temas Alimentares e Desenvolvi-
mento Sustentável.

O parlamentar relacionou dois 
grandes desafios para o país de-
senvolver uma agenda ambiental 
mais sustentável. O primeiro é o 
combate ao desmatamento e o se-
gundo, a redução de emissão dos 
gases causadores do efeito estufa.

Conforme dados do Observató-
rio do Clima apresentados em le-
vantamentos realizados pelo Ins-
tituto Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor (Idec), a agricultura é res-
ponsável por 44% dessas emissões 
no país. Junto com a pecuária, res-
ponde por 80% dos gases de efeito 
estufa despejados pelo país.

Discurso vazio
Na avaliação do parlamentar, 

para o Brasil desenvolver uma 
política de desenvolvimento sus-
tentável séria será preciso com-
bater o discurso governamental 
“sem lastro” na área ambiental, 
na qual as autoridades despre-
zam os constantes dados recor-
de de desmatamento. Para Ra-
mos, o país não pode usar a des-
culpa de que desmatou menos 
do que outros países desenvolvi-
dos, e que tem uma matriz ener-
gética mais limpa, para defender 

o desmatamento e a invasão de 
áreas preservadas.

“Óbvio que esse é um argu-
mento que não se sustenta pa-
ra um país que quer ser respei-
tado no planeta. Tudo isso de-
ve ser saudado e reconhecido 
pelo mundo, mas não pode ser 
uma autorização para, daqui pa-
ra frente, desmatarmos mais e 
emitirmos mais”, salientou.

Nesse sentido, Ramos tam-
bém defendeu arcabouços le-
gislativo, administrativo e po-
licial mais rígidos, sem deixar 
de garantir a geração de riqueza 
para as populações tradicionais 
das áreas de florestas. “Precisa-
mos estabelecer um arcabouço 

jurídico para o desenvolvimento 
de uma bioeconomia. E, nesses 
parâmetros, estamos discutin-
do no Congresso os fundamen-
tos de uma lei do bioma amazô-
nico”, destacou.

De acordo com Ramos, a bus-
ca por políticas de sustentabi-
lidade passou a ser obrigatória 
em um cenário em que o debate 
ambiental ganha mais importân-
cia, enquanto ocorrem tragédias 
provocadas pelas mudanças cli-
máticas, no Brasil e no exterior. 
“Debater políticas de desenvol-
vimento sustentável deixou de 
ser uma opção, uma escolha, pa-
ra ser uma imposição. Não po-
demos escolher não enfrentar o 

aumento da temperatura no pla-
neta ou aumento do volume de 
gases de efeito estufa”, ressaltou.

Na avaliação de Ramos, é 
preciso enfrentar a questão 
das tragédias climáticas re-
centes, porque esse debate é 
importante, especialmente 
do ponto de vista econômico. 
“A economia no mundo, hoje, 
não prosperará se não hou-
ver uma lógica de sustentabi-
lidade ambiental”, alertou. O 
deputado lembrou que, sem 
uma maior preocupação com 
o meio ambiente, a opção do 
Brasil em ser um país exporta-
dor do agronegócio — “que é 
fundamental para o equilíbrio 

da balança comercial brasi-
leira”, destacou — pode ficar 
comprometida.

Barreiras
O parlamentar lembrou que, 

sem priorizar esse debate, bus-
cando mecanismos de redução 
de emissões e do desmatamen-
to no processo produtivo, o Brasil 
passará a ser vítima das barreiras 
internacionais que estão sendo 
erguidas, principalmente na Eu-
ropa, um dos maiores destinos 
dos produtos nacionais.

“Se não tivermos barreiras in-
ternas (para evitar desmatamen-
to e emissões de gases estufa na 
produção do agronegócio), va-
mos inviabilizar o agronegócio 
exportador por conta das barrei-
ras internacionais, como as ta-
xas de carbono, que a União Eu-
ropeia pretende adotar em um 
curto espaço de tempo”, alertou.

Ramos também defendeu 
medidas de desenvolvimento 
regional, como a Zona Fran-
ca de Manaus (ZFM), uma vez 
que esse benefício à indústria 
instalada no Amazonas, embo-
ra muito criticado, tem ajuda-
do a evitar o aumento do des-
matamento do estado — o que, 
segundo ele, não ocorre em es-
tados vizinhos. “Para vermos a 
efetividade da Zona Franca co-
mo instrumento de proteção 
ambiental, basta comparar os 
estados de Rondônia e do Pa-
rá, que têm índices de degrada-
ção muito maiores do que os do 
Amazonas”, afirmou.

Apesar das críticas ao gover-
no federal na política ambien-
tal, Ramos elogiou o Executivo 
por incluir na lista de priorida-
des da pauta legislativa a apro-
vação do Projeto de Lei 528/21, 
que regulamenta o mercado de 
crédito de carbono e é de auto-
ria do parlamentar. Segundo o 
deputado, a proposta deve aju-
dar o país no enquadramen-
to de medidas para reduzir as 
emissões de gases, valorizando 
os produtores que investem em 
medidas sustentáveis.

Carlos Vieira/CB Press

 » rosana hessel

 » GaBriela ChaBalGoitY

Os investimentos na área de ciência no Brasil estão caindo 
assustadoramente. Se a gente tem uma agricultura forte é porque o Brasil 
investiu em ciência e tecnologia, e a gente está vendo tudo isso se perder”

Deputado Rodrigo Agostinho (PSB-SP)

Debater políticas de desenvolvimento sustentável deixou de ser uma opção 
para ser uma imposição. Não podemos escolher não enfrentar o aumento da 

temperatura no planeta ou aumento do volume de gases de efeito estufa”
Deputado Marcelo Ramos (PSD-AM), 1º vice-presidente da Câmara

dar em garantia para com-
prar sua semente, para con-
seguir crédito”, complemen-
tou. Agostinho lembra que o 
pequeno produtor enfrenta 
desafios como o desmonte 
das instituições de fomento 

e assistência técnica — so-
bretudo Embrapa (Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária) e Emater (Instituto 
de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural).

“Os investimentos na área 

de ciência no Brasil estão 
caindo assustadoramente. Se 
a gente tem uma agricultura 
forte é porque o Brasil inves-
tiu em ciência e tecnologia, e 
a gente está vendo tudo isso se 
perder”, alertou.
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Desafios para o país e o mundo
Sistema de produção alimentar precisa ser revisto visando ao benefício da saúde humana e à preservação do planeta 

O caminho do alimento até 
a mesa do consumidor 
envolve muitas etapas, 
que vão desde a produ-

ção, o processamento e a dis-
tribuição da comida até o con-
sumo. No Brasil, essa trajetória, 
também conhecida como siste-
ma alimentar, enfrenta grandes 
desafios, que ficaram ainda mais 
evidentes durante a pandemia de 
covid-19. Entre os principais pro-
blemas estão um sistema agríco-
la em crescente desequilíbrio, o 
consumo de ultraprocessados e 
a insegurança alimentar vivida 
por grande parte da população 
brasileira.

A conclusão foi apresentada 
pela nutricionista e coordenado-
ra do Programa de Alimentação 
Saudável e Sustentável do Insti-
tuto Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor (Idec), Janine Coutinho, 
no Correio Talks Live — Sistemas 
Alimentares e Desenvolvimento 
Sustentável.  Na avaliação da es-
pecialista, a forma convencional 
de produzir os alimentos tem si-
do responsável também pelo im-
pacto nas mudanças climáticas. 
“Essa forma de produzir e con-
sumir alimentos está adoecen-
do a população e o nosso plane-
ta também”, afirmou.

Os efeitos da forma hegemô-
nica da produção de alimentos 
são vistos em nível global. Da-
dos do Observatório do Clima, 
de 2019, mostram que 44% das 
emissões de gases do efeito estu-
fa são provenientes do uso da ter-
ra. Solo este cada vez mais usa-
do para a produção das commo-
dities brasileiras. “As bases dos 
produtos ultraprocessados são 
açúcar, soja, trigo, milho, que 
são commodities produzidas 
nas grandes monoculturas”, ex-
plicou Janine.

Ela alertou que o consumo 
de produtos ultraprocessados 
está relacionado com ganho de 
peso, diabetes, doenças cardio-
vasculares, depressão e outras 
doenças. “As evidências de to-
dos os malefícios do consumo 
desses produtos são muito ro-
bustas”, pontuou. Por isso, a nu-
tricionista vê a taxação de ultra-
processados com uma boa pro-
posta para barrar o consumo 

desses produtos no país. 
“Existem estudos em outros 

países mostrando o efeito posi-
tivo da taxação. Então, em prin-
cípio, acho que essa é uma boa 
proposta para ser pensada e ela-
borada como um projeto de lei”, 
avaliou.

Insegurança alimentar
Ainda que o agronegócio bata 

recordes de produção, o Brasil vi-
ve uma situação catastrófica em 
relação à segurança alimentar. 
Dados de uma pesquisa condu-
zida pela Rede Penssan aponta-
ram que 116 milhões de brasilei-
ros vivem em algum nível de in-
segurança. “O problema é mais 
grave nas áreas rurais. A fome 
atinge 14,3% dos agricultores fa-
miliares, sendo que 65,2% desta 
categoria apresenta algum nível 

de insegurança alimentar”, res-
saltou Janine.

Paradoxalmente, a insegu-
rança alimentar presente em 
55,2% dos domicílios brasilei-
ros aumenta as chances de que 
as crianças que vivem nesses la-
res desenvolvam obesidade, por 
exemplo. “Pesquisas indicam 
que uma criança que tem pri-
vação de alimentos, é desnutri-
da, é uma criança que tem mais 

chance de desenvolver obesida-
de e doenças crônicas quando 
adulta”, afirmou.

Equilíbrio
A busca por um equilíbrio dos 

sistemas alimentares passa por 
diversas áreas e, por isso, o Idec, 
em conjunto com alguns espe-
cialistas, lançará em breve o do-
cumento Agenda para ação, que 
traz recomendações nas diversas 
dimensões do sistema alimentar. 
Na primeira dimensão, o Idec 
propõe a criação de modelos de 
negócios que priorizem as ne-
cessidades de abastecimento do 
mercado interno e valorizem a 
agricultura familiar.

Na segunda dimensão, que 
aborda o abastecimento e a de-
manda, o instituto sugere a deso-
neração tributária para produção 
e comercialização de alimentos 
básicos in natura e a criação de 
uma política nacional de abas-
tecimento alimentar, articulada 
com estados e municípios. Na 
terceira dimensão, o foco deve ser 
no sistema de produção agroe-
cológico, garantindo alimentos 
que permitam a regeneração dos 
recursos naturais e também em 
uma política nacional de redução 
do uso de agrotóxicos.

Na quarta dimensão, o obje-
tivo é promover a saúde, com a 
coibição de publicidade de ali-
mentos, taxação de bebidas açu-
caradas e proteção da venda de 
ultraprocessados no ambiente 
escolar. “Ações de educação ali-
mentar e nutricional são funda-
mentais, mas não são suficien-
tes e precisam estar articuladas 
com medidas regulatórias”, pon-
tuou Janine. Na última e quinta 
dimensão, o instituto diz que é 
preciso retomar e fortalecer a go-
vernança de Segurança Alimen-
tar e Nutricional.

Reprodução/Youtube

 » maRia eduaRda caRdim

As mudanças climáticas, os 
eventos extremos e a precariza-
ção de políticas públicas são fa-
tores que dificultam a produção 
e o acesso aos alimentos e cul-
minam no aumento do número 
de pessoas no mapa da pobreza 
e da fome — enquanto o cresci-
mento do consumo de alimentos 
ultraprocessados pode impactar 
diretamente o atendimento no 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
Com isso, o Brasil se distancia 
cada vez mais de um dos direitos 
fundamentais globais, o acesso à 
alimentação para todos. 

A abordagem foi defendida 
pela professora da Universidade 
de Brasília (UnB), Mercedes Bus-
tamante, membro da Academia 
Brasileira de Ciências e uma das 
principais referências no bioma 
Cerrado, referência internacional 
em clima em ambiente. A cientis-
ta participou, ontem, do Correio 
Talks, junto a outros debatedores. 

Para Mercedes, a segurança 
alimentar no Brasil sofre a in-
fluência de conflitos, de mudan-
ças climáticas, inclusive, tendo 
como uma das principais evi-
dências a ocorrência de even-
tos extremos e recuos econômi-
cos. “Se alguém de uma família 
migra, ela deixa de fazer parte 
de um sistema e afeta a produ-
ção de alimentos locais. Ao pas-
so que essa mesma pessoa pode 
sofrer os efeitos econômicos da 
migração”, explicou. 

Como exemplo, a pesquisado-
ra citou o esvaziamento dos con-
selhos consultivos da sociedade 
civil junto ao governo federal, co-
mo nas áreas de segurança ali-
mentar — o  Conselho Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutri-
cional (Consea) — e de meio am-
biente — o Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (Conama).  

Pelo direito a uma alimentação segura
 » michelle pORtela  

Precisamos decidir qual o desenvolvimento que queremos ter e nos perguntar o que a 
nossa cozinha tem a ver com desenvolvimento sustentável”
Mercedes Bustamante, professora da UnB e membro da Academia Brasileira de Ciências

Essa forma de produzir e consumir alimentos está adoecendo a população e o nosso planeta também” 
Janine Coutinho, coordenadora do Programa de Alimentação Saudável e Sustentável do Idec

“Houve um esvaziamento ou 
encerramento dos conselhos 
consultivos quando a gente mais 
precisa deles, quando aceitamos 
o esvaziamento de um espaço 
necessário para a sociedade de-
bater a importância da alimenta-
ção. Com isso, é preciso lembrar 

que o direito à alimentação é 
um direitos humanos fundamen-
tais”, ressaltou. 

Desenvolvimento 
Para a professora, um dos 

desafios dos governos para a 

produção e o acesso aos alimen-
tos é assimilar os efeitos das 
questões do desenvolvimento 
econômico e do impacto am-
biental na produção e também 
no consumo. “Precisamos falar 
sobre valores, que implica naqui-
lo sobre o que você diz não; que 

não aceitamos mais esse esque-
ma de produção ou suas conse-
quências”, defendeu. 

Exemplo dessa questão é o 
quanto o desmatamento e a agri-
cultura de poucos tipos de ali-
mentos impactam a segurança 
alimentar. Enquanto, no mundo, 

24% do total das emissões de ga-
ses do efeito estufa são oriundas 
da ações humanas, no Brasil, es-
se indicador salta para 73%. “Pre-
cisamos decidir qual o desenvol-
vimento que queremos ter e nos 
perguntar o que a nossa cozinha 
tem a ver com desenvolvimento 
sustentável”, disse. 

Por fim, a pesquisadora lem-
brou dos riscos da aprovação do 
Projeto de Lei (PL) nº 6.299/2002, o 
chamado projeto dos agrotóxicos. 
“O ponto crítico dessa proposta é 
que ela dá ao Ministério da Agri-
cultura poderes absolutos para 
aprovar a liberação do uso de no-
vos agrotóxicos no país”, afirmou. 

Atualmente, além do ministé-
rio, a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) e o Ins-
tituto Brasileiro do Meio Ambien-
te (Ibama) participam da análise 
da liberação dos produtos. Des-
de 2016, o Brasil tem sido palco 
de uma enxurrada de novas libe-
rações de agrotóxicos. Naquele 
ano, ocorreu a liberação de 277 
produtos. No ano seguinte, houve 
um salto para 404 novos venenos.

Em 2018, mais 449 registros fo-
ram realizados. Mas o governo de 
Jair Bolsonaro conseguiu ser ain-
da mais condescendente com o 
veneno agrícola. Em seu primei-
ro ano, 474 pesticidas foram libe-
rados. Já em 2020, o número su-
biu para 493. Ao final do ano pas-
sado, o Ministério da Agricultura 
bateu novo recorde, aprovando o 
registro de 550 novos agrotóxicos.

Por isso, a cientista defende 
mobilizações da sociedade jun-
to ao Congresso Nacional e aos 
governos para promover mais do 
que um ponto de vista . “A gente 
precisa falar com clareza que ali-
mentação é um valor, um direito 
humano resguardado por várias 
entidades internacionais, algo a 
ser respeitado”, finalizou.



8  •  Brasil  •  Brasília, quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022  •  Correio Braziliense

Conheça as propostas e conte sempre
com o Idec para defender seus direitos
como consumidor e cidadão.

A P O I E N OSSAS AÇÕ E S : I D E C .O R G . B R /ASS O C I E - S E -A L I M E N TOS

HÁ 34 ANOS,
O IDEC FAZ PARTE
DA SUAVIDA.
Agora, convidamos você a fazer parte da nossa.

O Instituto Brasileiro de Defesa

do Consumidor é uma associação feita

por consumidores e sem qualquer

vínculo governamental. Desde 1987,

o Idec atua na orientação e defesa

dos seus direitos, principalmente na

área de alimentação, com campanhas

de conscientização e de defesa

da ética na relação de consumo.

COM SEU APOIO,
PODEREMOS INCLUIR NOVAS
CONQUISTAS À NOSSA LISTA:

• Revisão da rotulagem nutricional de alimentos.

• Denúncia das interferências em políticas

públicas da indústria do refrigerante.

• Batalha contra os transgênicos.

• Campanha pelo aleitamento materno.




