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À
Rede Globo de Televisão

MANIFESTO DE REPÚDIO
O Sindicato Rural de Franca/SP, entidade de empresários a serviço da agricultura e pecuária,
com extensão de base em São José da Bela Vista/SP, Cristais Paulista/SP, Jeriquara/SP, Ribeirão
Corrente/SP e Restinga/SP, vem em nome de seus associados manifestar seu repúdio ao
programa Zorra Total pertencente a Rede Globo de Televisão, exibido no dia 03/08/2019, sábado
último, onde no decorrer do programa Humorístico Zorra Total, foi exibida uma sátira ao uso de
defensivos agrícolas, a qual entendemos como ato de terrorismo contra os Produtores Rurais
deste Pais.
O uso de agrotóxicos no Brasil tem sido relativamente racional, hoje a quantidade utilizada é
considerada baixa comparada a muitos outros países Europeus. Nosso Pais ocupa a 44ª posição
em no ranking da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)
sobre uso de defensivos agrícolas.
A cafeicultura brasileira é, no mundo, uma das mais atentas às questões sociais e ambientais,
havendo uma preocupação em garantir a produção de um café sustentável. A atividade cafeeira é
desenvolvida com base em rígidas legislações trabalhistas e ambientais. São leis que respeitam a
biodiversidade e os trabalhadores envolvidos na cafeicultura, com rigorosa restrição a qualquer
tipo de trabalho análogo à escravidão ou infantil. Os produtores brasileiros preservam florestas e
fauna nativa, controlam a erosão e protegem as fontes de água. A busca do equilíbrio ambiental
entre flora, fauna e o café é uma constante e assegura a preservação de uma das maiores
biodiversidades do mundo. As leis trabalhistas e ambientais brasileiras estão entre as mais
rigorosas entre os países produtores de café. Atualmente, o café é relevante fonte de receita para
centenas de municípios, além de ser um importante setor na criação de postos de trabalho na
agropecuária nacional. Os expressivos desempenhos da exportação e do consumo interno
conferem sustentabilidade econômica ao produtor e sua atividade.
A cada ano aumentam os investimentos em certificações, que promovem a preservação
ambiental, melhores condições de vida para os trabalhadores, melhor aproveitamento das terras,
além de técnicas gerenciais mais eficientes das propriedades, com uso racional de recursos. O
volume expressivo de cafés sustentáveis produzidos anualmente e a alta qualidade e diversidade
das safras brasileiras fazem do Brasil um fornecedor confiável e capaz de atender às necessidades
dos compradores nacionais e internacionais mais exigentes.
Diante do exposto exigimos uma retratação da emissora demonstrando a falta de veracidade nos
comentários colocados contra o uso de defensivos agrícolas, ofensa àqueles que diariamente
colocam na mesa o alimento de todos os brasileiros, o seja, os Produtores Rurais.

