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Ministério da Ciência e Tecnologia elogia
pesquisas sobre mandioca
Professor Nagib Nassar recebeu carta do ex-ministro Sér gio Rezende,
parabenizando-o pelas suas pes quisas de melhor amento genético

Tamanho do Texto

As p esquisa s do professor emérito Nagib Nassar, sobre varieda des
mais resistentes e nutritivas da mandioca, fora m elogi adas pe lo
Mini stério da Ciên cia e Tecnologi a. Poucos dias antes de deixar o
carg o, em d ezembro , o então minis tro Sérgio Rezende en viou um a
carta pesso al ao p rofesso r.
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"Na dupla q ualidad e de ci entista e cidad ão bras ileiro, congra tulo-me
igua lmente com Vos sa Senh oria por ter fe ito do Brasil também o seu
pais e aqui ter co nduzido , por qu ase qua tro décadas, o trabal ho
árdu o e paciente, cujo fe liz resu ltado todos po demos comemora r",
diz o texto .
O ex-ministro afirma tamb ém que a s pesqu isas do profes sor Nag ib
são uma alternativa alime ntar imp ortante não só para o Brasil como
para outros países . E elo gia a "m otivaçã o human itária que foi sua
pere ne insp iração".
"Fiq uei mui to contente co m o apre ço de u m grand e cientista,
reco nhecido intern acional mente, a lém de ministro", diz Nagib. O exmini stro co nheceu o traba lho do p rofesso r por m eio do ex-pres idente
do C NPq, Ca rlos Aragão. N a festa de aniversário da ins tituiçã o, no
ano passado , a pes quisa d e Nagib foi des tacada como um a das
mais bem re alizada s no pa ís.
O trabalho continu a. Em p arceria com o D ecanato de Extensão, o
professor d istribu i varie dades da mandio ca da U nB a 25 pequen os
agri cultore s do Di strito Federal. "A cad a ano, colocam os novo s
híbridos na s mãos dos pro dutores. O mais novo tem resi stência
maio r à seca, e é rico em proteín as e ca roteno ao mesm o tempo ",
diz Nagib.
Nagi b apose ntou-se compul soriamen te quan do comp letou 7 0 anos,
em 2 008. Ma s ainda trabal ha no me smo ritmo de a ntes, n o
Labo ratório de Mel horamen to Genérico da Mandioca. "Ago ra, aos 72
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anos , eu me sinto no auge da cris talização de m eus con hecimen to",
afirma. "É como se estive sse come çando a gora".
Leia aqui a carta do ex-m inistro Sérgio Rezende .
Todos os textos e f otos p odem ser u tilizados e reproduzidos desde que a f ont e seja
citad a. Textos: UnB Agênc ia. Fotos: nome do f otógrafo/U nB Agência.
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