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Movimento evita desperdício rural
Sumaré e Monte Mor receberam as ações da Dow AgroSciences, que salvou um milhão de caixas de frutas
CLAUDETE CAMPOS
REGIÃO

Colaboradores da Dow
AgroSciences lideram o
“Movimento Contra o Desperdício”, que conscientiza
os produtores rurais sobre
a importância de evitar perdas na lavoura e ainda arrecada doações a entidades
assistenciais. O que foi economizado é doado a entidades assistenciais. Na região,
Sumaré e Monte Mor foram
beneficiadas.
Essas ações ocorreram no
interior do Estado e ajudaram a salvar um milhão de
caixas de frutas, segundo os
promotores da campanha.

Na região, estavam programadas duas atividades. Para
anteontem, estava marcada a entrega de donativos à
Associação Pestalozzi de Sumaré. No dia 15 de setembro

Movimento surgiu
após constatação do
prejuízo econômico
com perda de frutos
foi feita a entrega de mantimentos à Associação Assistencial Montemorense, em
Monte Mor.
Parte das vendas do inseticida da empresa foi rever-

tida em doações. Cerca de
R$ 5 mil seriam repassados
às duas entidades, informou
Márcio Boldrin, proprietário
da distribuidora Biogenese,
parceiro no projeto.
Esse movimento conscientizou produtores de tomate
da região sobre a importância de não desperdiçar da
“porteira para dentro”. Segundo a empresa, o movimento foi idealizado a partir
da constatação do prejuízo
econômico com as perdas
de frutos, em encontro com
produtores.
“No momento em que fizemos a conta, percebemos
que um único tomate desperdiçado por planta pode
Divulgação

MONTE MOR | Entrega de mantimentos ocorreu dia 15 de setembro

resultar na perda de 55 caixas por hectare. Ou seja, facilmente esse número pode
chegar a mais de uma tonelada de tomate que pode ir
parar no lixo. Algo inadmissível. Diante deste cenário
nada sustentável, temos trabalhado com os agricultores
e eles se convenceram de
que o desperdício ‘dentro da
porteira’ realmente é muito alto, e o prejuízo maior
do que o contabilizado até
então”, informou, em nota,
André Baptista, gerente de

marketing para hortifrúti da
Dow AgroSciences Brasil.
Foram atendidas quatro
regiões do Brasil para conscientização sobre as culturas
de maçã, melão e tomate. Os
parceiros – 14 distribuidores – são os embaixadores da
causa. Eles mostraram aos
produtores rurais que “cada
fruto conta”. A intenção é
que o produtor proteja sua
lavoura de perdas dentro
da porteira, o que melhora
a produtividade e rentabilidade.

Saiba mais
O Brasil é hoje o 4º produtor mundial de alimentos, sendo
responsável por gerar 25,7% a mais do que o necessário
para alimentar a sua população. Mas cerca de 64% do que
se planta aqui é perdido na cadeia produtiva. Mais de 26
milhões de toneladas de alimentos vão para o lixo. A maior
perda é de hortifrútis, cerca de 45%. No mundo, cerca de um
bilhão de toneladas de alimentos produzidos são desperdiçados por ano. Um prejuízo de US$ 759 bilhões (cerca de R$
2,37 trilhões) anuais. A FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura) atribui que as perdas
de produtos ocorrem em virtude da infraestrutura precária
e do manuseio inadequado.

