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Cintia Végas
Estabelecer
biotecnologia
cimenta

da financeiramente

~
uma aliança entre a ~
de ponra e 0 couhe- 0

ancestral

mos

1~"."llill
•• iil~.

nacionais

"Queremos

levar os conhecimen-

tos tecnol6gicos
a1deias,

dos ïndios. corn ~

por organjs-

intemacionais.

e

para

para dentro

das

Indics p05-

que os

o objetivo de criar nOVQS produtos g
e fazer com que as populaçôes
in- ...•

sam ter total controle

dfgenas

urna forma tanto de evitar a biopi-

dade.

conquistem

ruaior digni-

ta Atlântica

Mario

rataria

quanta

de proteger

queza

nacional

e preservar

da Arnazônia,

e dos Amerindios

tura dos povos
conhecimentos

Mapara

Meyer.

0

assunto

Na praüca.
lesando

nhecimentos

a respeito

tos naturais
pelas

dos co-

de produ-

atualmente

indûstnas

tanto

intemacionais,

rad os por ancestrais

dade

intelecrual

coletiva

coisa que nâo existe.

utilizados

farrnacêuticas

de cosméticos,
quanta

é proteger a riqueza nactona!".

Mario Meyer: "Importante

Mario, muitos

sofrendo
e

é uma

Quem

esta

com isso sâo os Indios,

mesmo

nacionais

com

a biotecnologia

foram ge-

seus conhecimentos,
vivem cm
condiçôes muito difïceis e sem ex-

indJgenas.

coutribuindo

tante

que

etravés

de

de future. Desorgaruzae sem condiçôes de realizar

realidade,
formas

Mario

vern estudando

de levar

a biotecnologia

aos Indlos, fazenda

proprios sejam capazes de agregar
A idéia
de produ-

pectatlva

que eles sejam capazes
zif,

nos lucres

gerados

particiatravés

que Ihes fo-

ram roubados.
'Atualmente,

parcerias
triais
eles

noçâo de proprie-

a biopirataria

vern

patrirnônio natural bra-

c negociar

brasileiros

corn

indus-

e estrangeiros.

nâo têm estrutura sequer para
determinado conheci-

provar que

por eles mesmes, extratos

plantas
tende

é

de

com alto valor agregado.
a atividade

os portugueses

povos indigenas

para extrair

vermelho

regulamentada

pelo CGEN (Consclho de Gestào
do Patrimônio
Genético) e apola-

lede

ilicita de co-

e matérias-primas

nhecimentos

esta bastante
mo suporte

evolufda,

tenda

a tecnologia
0

se toma

lUTI

reCUISOS

naturals

mero

Atra-

Brasil, que

aproximadamente

de toda biodiversidade

ca-

e a rede

rnundial de computadores.
vés da biopirataria,
congrega

pig-

0

do pau-brasil.

Hoje, a apropriaçâo

valor à biodlversldade.

dos

dos conhecimcntos

0

vavam do païs conhecimentos
mento

com que eles

te nâo recebem
paçâo

r-i-

da flores ta. cujos
nâo devem ser

merite, quando

deles", cementa.
Corn a intençâo de mudar esta

rnento partiu

Apesar disse, os ïndlos geralmenqualquer

a

a cut-

sileiro desde a época do descobri-

cam governantes

e empresérios.
Segundo

É

Biopirataria

Ele esta

cm visita ao Brasil. conversando
sobre

tudo

perdidos".

Sustenrével,

que tem sede cm Paris,

Christian

sobre

e produzern.

do presi-

o Desenvolvimento
instituiçâo

reallzam

Internacional

Esta é a intençâo

dente do Programa
de Salvaguarda

o que

25%

do planeta,
fomecedor

e

informaçôes,

de

