Página 16

Aprovada lei que libera os transgênicos
O Câmara dos Deputados aprovou, no segundo dia
de março, por 352 votos a
favor e 60 contra, a lei de
biossegurança, que libera
definitivamente o plantio de
transgênicos no país. “São
novos tempos no Congresso Nacional. Nossos parlamentares têm demonstrado
um compromisso com o setor rural”, comemorou o presidente da Farsul, Carlos
Sperotto, que foi a Brasília
acompanhar a votação.
A aprovação da lei põe
fim a um período de incertezas e preocupações para
o setor rural. Autorizado por
lei em 1995, o plantio de organismos geneticamente
modificados foi suspenso
em 1998, lembra Sperotto.
De lá para cá, os produtores realizaram uma série de
manifestações pelo direito
de plantar. Os esforços re-

Lei de biossegurança autoriza definitivamente a plantação de soja transgênica

sultaram em medidas provisórias liberando, a cada safra, o uso dos transgênicos.
“Agora voltamos a uma situação de liberdade plena para
usar a biotecnologia. Estávamos em liberdade condicional, tendo de assinar um ter-

mo de ajuste de conduta,
submetidos a uma situação
de humilhação”, desabafou
Sperotto.
Segundo a lei aprovada a
pesquisa, o cultivo, o armazenamento, o consumo, a importação e a exportação de

OGMs fica liberada. A responsabilidade por regular o
uso da biotecnologia, liberando pesquisas e uso comercial, por exemplo, fica a cargo
da CTNBio – uma entidade
científica que passará a ter
27 componentes (até a apro-

vação da lei, o colegiado era
formado por 19 integrantes). Um conselho de 11 ministros fica estabelecido,
para dar a palavra final em
casos controversos.
A aprovação da lei, entretanto, mantém alguns
impasses decorrentes dos
anos em que o plantio de
transgênicos ficou em um
limbo legal. É o caso do
pagamento de royalties à
Monsanto pelas sementes
de soja resistente ao glifosato usadas no Rio
Grande do Sul. Em fevereiro, a Farsul realizou assembléia geral no município de Não-Me-Toque. Os
produtores decidiram formar uma comissão para
negociar com a empresa
os valores a serem cobrados. Até o fechamento desta edição, nenhum acordo
havia sido firmado.

