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Autismo e agrotóxicos, tudo a ver
No domingo, 2 de abril,
transcorreu o Dia Mundial do Autismo. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em
2007 com o objetivo de conscientizar a sociedade para o problema.
Mas, por que razão utilizamos o título acima para esta matéria?
É que a pesquisadora estadunidense, Stephanie Seneff, concluiu que o aumento da incidência
de autismo tem relação direta com
o uso de agrotóxicos na agricultura
moderna. Seneff é cientista sênior
do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, por sua sigla em
inglês. Há mais de 30 anos, ela
estuda doenças como o Alzheimer,
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autismo, câncer, doenças cardiovasculares deﬁciências de nutrição, entre outras. A pesquisadora
garante que os transgênicos são
um dos principais contribuintes para
doenças neurológicas em crianças.
Conforme Seneff, os sintomas de
toxicidade gerados nas pessoas
que manipulam o glifosato são muito semelhantes aos do autismo.
Enquanto isso, um estudo realizado pela Universidade da
Califórnia Davis e apresentado há
quase três anos, apontou que uma
mulher grávida que vive perto de
uma lavoura onde são utilizados
agrotóxicos tem 66% mais chances
de ter uma criança autista.
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A alternativa aos venenosos agrotóxicos
existe: produção ecológica de alimentos

Sobre o Imposto
Sindical
Devolução do IS é feita no mês
de julho
A devolução do Imposto
Sindical aos associados do Sindicato é feita todo ano no mês de
julho. A Secretaria de Administração e Financas da entidade
faz o depósito, na conta de cada
associada(o), de 60% do valor
descontado do salário em março.
No Curtas e Novas nº
3231, ﬁzemos uma abordagem
mais extensa sobre o Imposto
Sindical. Para lê-la, acesse http://
www.bancariospassofundo.org.br/
restrito/upload/cen/966.pdf.
PIADINHA
- Pai. Tirei 7,5 no exame.
- Parabéns, mas, qual exame?
- Bafômetro, e ﬁcaram com seu
carro.

Feira Ecológica está completando 19 anos em Passo Fundo
A cidade de Passo Fundo está rodeada de lavouras de soja. Possivelmente, a maioria, se não a totalidade, transgênica. Lavouras que utilizam agrotóxicos em
larga escala, notadamente o glifosato. Portanto,
as revelações da pesquisadora estadunidense, de
extema gravidade, devem interessar a todos nós.
Assim, voltaremos a tocar no assunto em breve.
Enquanto isso, os passofundenses têm
uma alternativa para pretegerem sua saúde frente
aos venenosos agrotóxicos: são os alimentos produzidos ecologicamente. A Feira Ecológica está
completando, nesses dias, seus 19 anos de instalação em nossa cidade. Ali, todo sábado, das 6h
às 12h, você encontra alimentos produzidos sem
o uso de venenos ou qualquer outro produto químico. Tomate que tem o gosto de tomate, suco de
uva, verduras, cereais, extrato, massa e molho de
tomate, entre outros, estão a tua disposição.
Zele pela tua qualidade vida. Ao mesmo
tempo, você estará apoiando os pequenos agricultores ecológicos e ajudando-os a permanecerem
em suas terras, produzindo para o bem de todos.
A natureza agradece.
A charge ao lado, já a publicamos em outra
oportunidade. Dada a gravidade da questão, torhttp://consultoradealimentos.com.br
namos a publicá-la.
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