SOCIEDADE & AMBIENTE
90 anos e mil ideias
Você já ouviu
falar de Ana Primavesi? Ainda
não? Ela tem 90
anos de idade e
mil ideias na cabe ça. Talv e z
mais de mil ideias. Talvez mais ideias que eu
e você juntos, em dias de tremenda inspiração. Austríaca
de nascimento, brasileira de
coração, essa cientista afirma
que o futuro da agricultura no
Brasil pode estar ameaçado
pelo uso abusivo de agrotóxicos. Considerada uma das pioneiras da agroecologia e agricultura natural, nome internacion almente r ec onhec ido,
quando se trata de dissertar
sobre práticas sustentáveis de
plantio, permaneceu irredutível
ao afirmar (e enfrentar governos contrários) que é possível
sim, produzir alimentos e conserv ar o meio ambiente.

Agrônoma de formação ainda no país de origem (também
fez parte da Universidade Federal de Santa Maria no Rio Grande do Sul), "batalhou desde
sempre" para fazer espraiar
suas ideias de amor à terra, à
natureza e uma vida saudável.
(Cheirar a terra para saber se a
matéria orgânica foi enterrada,
sentindo entre as mãos a textura, avaliando o equilíbrio de nutrientes, sempre foi uma das
suas práticas constantes.) Nascida numa época em que a agricultura química não era dominante, ela sempre foi árdua defensora das causas ambientais,
não somente no Brasil, porque
Ana Primavesi correu e ainda
corre o mapa mundi, participando de estudos e seminários.
Quem já teve o prazer de
desfrutar de sua companhia ou
palestras, converte-se imediatamente em membro do seu clube de fãs. Mas vou deixar que
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você pesquise mais sobre essa
mulher extraordinária e sua
história não menos brilhante.
O que eu queria deixar aqui
registrado, aproveitando esse
espaço, é algo não menos importante nesse contexto. Com
90 anos de idade, a doutora
Ana continua difundindo suas
ideias. "E a gente," eu, você e
nossos amigos, a maior parte
do tempo (não precisamos citar nomes né) com pouco mais
da metade dessa idade, ficamos nos queixando aqui e ali,
da falta de oportunidades, de
realizar projetos, desistindo ao
menor sinal de empecilhos, desanimando, cheios de manias... Pensa por 1 minuto se
você vai chegar aos 90 com
essa energia toda... É só querer, fazer acontecer e não ficar
choramingando pelos cantos!
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