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Brasil: Transgênicos e o novo império
 

A matéria do jornalista Rafael Garcia, do jornal Folha S.Paulo (Ciência, 25/1), que analisa o
livro da escritora francesa Marie-Monique Robin sobre uma multinacional fabricante de
transgênicos, tocou profundamente na consciência nacional e gerou indignação: até quando
o povo brasileiro poderá sofrer com os tóxicos transgênicos e com a manipulação das
multinacionais?

  |  Ver Texto Completo

Autor | Nagib Nassar | Idioma | Portugués | Pais | Internacional | Publicado | 1 octubre 2007 18:23

A biodiversidade e sua contribuição à humanidade
 

“O argumento da inutilidade da biodiversidade é usado freqüentemente pelos fabricantes dos transgênicos,
que a ignoram como fonte de genes úteis para melhorar nossas culturas”. Em artigo recente, um jornalista
argumentou que não há coisa lucrativa em meio à biodiversidade e que não existe evidência de sua utilidade.
Discordo desta opinião, pois a literatura científica é cheia de exemplos impressionantes de como a
biodiversidade, quando manipulada, enriquece nossos alimentos e melhora nossas culturas

  |  Ver Texto Completo

Autor | Nagib Nassar | Idioma | Portugués | Pais | Perú, Brasil | Publicado | 6 agosto 2007 15:18

Peru dá exemplo ao Brasil nos transgênicos
 

Em uma recente edição, a revista "Nature" relatou sobre a proibição da variedade da batatinha transgênica Bt
pelo governo peruano. A decisão foi devido ao país ser o centro de origem e biodiversidade desta cultura ,
onde centenas de raças nativas e cultivos indígenas crescem silvestremente. Há perigo de contaminá-las pelos
genes do trasgênico Bt

  |  Ver Texto Completo

Autor | Nagib Nassar | Idioma | Portugués | Pais | Brasil | Publicado | 16 mayo 2007 14:55

Brasil: os transgênicos Bt: o caminho para a catástrofe
 

Qual é o preço para se plantar transgenicos Bt nos Estados Unidos? Esta é a questão mais debatida agora pela
imprensa livre e independente dos Estados Unidos. O Christian Science Monitor, jornal mais respeitado
naquele país, publicou na semana passada um artigo alertando quanto aos danos causados pelo plantio dos
transgenicos Bt

  |  Ver Texto Completo

Autor | Nagib Nassar | Idioma | Portugués | Pais | América del Norte | Publicado | 13 abril 2007 23:03

Transgênicos Bt: o caminho para a catástrofe
 

“Estamos destruindo o nosso meio ambiente e ecossistemas, e andando cegos a uma catástrofe que não tem
fim, ao ceder à pressão das multinacionais produtoras de transgênicos Bt”

  |  Ver Texto Completo

Autor | Nagib Nassar | Idioma | Portugués | Pais | Brasil | Publicado | 15 marzo 2007 10:44

O risco do milho Bt para o Brasil: fundamentos, referências e questões aguardam respostas
 

“A toxina Bt tem efeito fatal sobre predadores, causando o desequilíbrio nas populações de insetos e o
surgimento de ataques de novos insetos, não nocivos anteriormente”

  |  Ver Texto Completo

Autor | Nagib Nassar | Idioma | Portugués | Pais | Brasil | Publicado | 31 enero 2006 10:18
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Mais um golpe ao meio ambiente brasileiro
 

A deissão de um homem conhecido internacionalmente por sua defesa à comunidade indígena e sua
preservação surpreendeu toda a comunidade cientifica e meio ambiente no Brasil e fora dele

  |  Ver Texto Completo

Autor | Nagib Nassar | Idioma | Portugués | Pais | Brasil | Publicado | 9 diciembre 2005 14:54

Recursos genéticos do trigo em perigo
 

Lei recente, que permite que agricultores iraquianos plantem trigo transgênico, é criticada, pois ela pode
acabar com a diversidade genética da cultura em seu centro de origem. "Trigo transgênico significa substituir
a diversidade genética dessa cultura, em seu centro de origem, e levá-la à extinção"

  |  Ver Texto Completo

Autor | Nagib Nassar | Idioma | Portugués | Pais | Brasil | Publicado | 3 noviembre 2005 10:07

Brasil: contaminando o poço e acabando com as frutas
 

Será um grande risco se variedades com o gene “terminator” forem introduzidas e autorizadas para plantação
em nosso país

  |  Ver Texto Completo

Autor | Nagib Nassar | Idioma | Portugués | Pais | Internacional | Publicado | 20 octubre 2005 16:34

O novo império: gigantes e multinacionais produtoras dos transgênicos
 

Nós testemunhamos o nascimento de um novo império, onde a arma não é de fogo, mas simplesmente um
poder financeiro das multinacionais produtoras dos toxicantes milho e algodão Bt e soja RH

  |  Ver Texto Completo

Autor | Nagib Nassar | Idioma | Portugués | Pais | Internacional | Publicado | 16 septiembre 2005 09:42

Privatização dos recursos genéticos
 

A privatização dos recursos genéticos pelas multinacionais foi o principal receio dos pioneiros do movimento
de conservação da biodiversidade na década 1970

  |  Ver Texto Completo

Autor | Nagib Nassar | Idioma | Portugués | Pais | Internacional | Publicado | 18 agosto 2005 17:25

A salvação de uma cultura
 

Os atuais organismos consumiram milhões e milhões de anos de interação com a seleção natural para
chegarem ao presente nível de adaptação. Parece, para mim, que o fato mais esquecido pelos estudiosos da
transformação molecular é que eles deixaram de estudar junto a biologia molecular... a disciplina de
evolução

  |  Ver Texto Completo

Autor | Nagib Nassar | Idioma | Portugués | Pais | Brasil | Publicado | 10 junio 2005 08:08

Brasil: constituição da nova Comissão de Biossegurança
 

Seria necessário que todos os membros tivessem que declarar estarem livres de quaisquer ligações com a
produção de transgênicos

  |  Ver Texto Completo

Autor | Nagib Nassar | Idioma | Portugués | Pais | Brasil | Publicado | 3 junio 2005 10:13

Brasil: limites e tolerância legal à divulgação de resultados de pesquisa
 

Todo o mundo se assusta e fica preocupado com relação às conseqüências que possam advir da corrida
empresarial, que busca ganhos a qualquer preço e de todas as maneiras, em todos os países, sem considerar
os riscos e prejuízos humanos
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  |  Ver Texto Completo

Autor | Nagib Nassar | Idioma | Portugués | Pais | Brasil | Publicado | 1 abril 2005 08:43

Brasil: Nagib Nassar reafirma os riscos do algodão Bt, trangênico
 

O professor de Genética da UnB reitera que o plantio do algodão Bt ‘foi autorizado sem ter havido um estudo
válido e confiável sobre seu impacto ambiental no Brasil’

  |  Ver Texto Completo
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