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Caríssimos, 
 
Gostaria de relatar aqui algumas observações que tenho feito nos 
últimos dias: 
 
Uma amiga que é médica do Hospital Municipal da cidade de 
Chapadão do Céu-GO, uma cidade cercada por lavouras de soja, 
me contou que vem observando um número espantoso de 
nascimentos precoces naquela cidade. Inclusive de mães 
primigestas (primeira gravidez), quando o normal é que nesses 
casos haja um atraso de uma ou duas semanas depois dos nove 
meses de gestação. 
 
Especulei qual seria a causa e ela me disse que suspeita dos 
venenos usados nas lavouras de soja, que estão instaladas logo 
depois que terminam as ruas da cidade e se perdem na 
imensidão do "Chapadão". 
 
Dias depois, conversando com uma enfermeira de um hospital 
particular da cidade de Mineiros-GO, vizinha de Chapadão, 
também grande produtora de soja e onde resido, e ela também 
me relatou que vem observando o mesmo fenômeno e com um 
agravante: aqui ocorre um grande número de abortos! 
 
Imediatamente fui pesquisar, e achei no Jornal Tribuna da 
Imprensa, Rio de Janeiro, de 5/12/2003, um artigo do jornalista 
Antonio Avellar em que ele relata um estudo feito em Ontário-
Canadá, que provou que o Glifosato está provocando abortos e 
nascimentos precoces nas famílias rurais daquela região. Frei 
Sérgio Görgen (PT-RS), relata o mesmo em uma carta. 
 
Continuei a pesquisa e achei um monte de testes (dezenas) com 
ratos em laboratórios que comprovam esses fatos e ainda 
demonstram alterar a quantidade e a qualidade dos 
espermatozóides e um outro tanto de malefícios (vejam em 
www.mindfully.org/Pesticide/2002/RoundupGlyphosateAbstracts
.htm). Se antes me preocupavam os transgênicos, agora eles me 
apavoram. 
 



O Glifosato (Round Up™), herbicida básico da soja e agora ainda 
mais da transgênica, nessa minha pesquisa não se mostrou esse 
produto inócuo à saúde humana e ambiental, que tentam vender. 
 
Obrigado pela atenção. 
 
(*) Prof. Ética da Faculdade de Agronomia de Mineiros-GO 


