
  Página 1 de 2  
Triênio 2020/2022 

 

CARTA ABERTA – N° 04 

REPÚDIO E INDIGNAÇÃO 

  

O Sindicato Rural de Araguaína, aqui representado pelo seu presidente Wagner Martins 

Borges, entidade sindical representativa da classe agropecuarista e rede do agronegócio, 

de maior destaque no Estado do Tocantins, em nome de sua diretoria, associados e dos 

Produtores Rurais em especial do Pecuaristas, vem por intermédio da presente CARTA 

ABERTA DE REPÚDIO E INDIGNAÇÃO, repudiar em toda sua amplitude a campanha 

publicitária veiculada na mídia digital pelo BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - 

BRADESCO, intitulada “CARBONO NEUTRO TRANSFORME SEU FUTURO”, onde 

foram feitas narrativas que a muito tempo foram derrubadas pela ciência, acusado a 

atividade pecuária de ser emissora de carbono e contribuir para o aquecimento de nosso 

planeta, o que não condiz com a realidade, a quantidade de carbono que o gado bovino 

emite, as gramíneas sequestram de volta, em muitos casos, em pastagens bem manejadas, 

ainda temos saldo positivo. (TRABALHO DA EMBRAPA REALIZADO POR 350 

ESPECIALISTAS e também por trabalhos realizados nos EUA).  

O BANCO BRADESCO deveria ter buscado a CIÊNCIA e estudos como os da EMBRAPA, 

antes de se prestarem a lançar tamanha calúnia a uma atividade geradora de emprego e 

renda para nossa população, um dos pilares mestre de nossa economia e do agronegócio 

Brasileiro, sempre responsável por garantir os saldos positivos de nossa balança comercial. 

Lançar uma campanha de lacração, mentirosa e de má fé para o não consumo de carne 

bovina, é trabalhar contra o povo brasileiro e nosso pais, é um crime lesa a pátria, pois 

poderá causar uma séria crise econômica em nosso país, levando à um nível de 

desemprego e fome em escala jamais vista em nosso país além de desnutrição e doenças 

a nossa população. Sabemos que a carne vermelha é saldável, composta de calorias, 

proteínas, ferro e zinco, vitaminas tiamina e riboflavina e aminoácidos (histidina, isoleucina, 

leucina, valina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano), entre outros 

indispensáveis ao ser humano.  

O BRASIL é o pais que mais preserva o meio ambiente no mundo, temos quase 66,3% de 

nosso território preservado, equivalente a 43 países e 5 territórios da Europa (EMBRAPA), 

os países desenvolvidos, em sua maioria não tem nem 5% de suas áreas preservadas, 

sendo que os produtores Brasileiros preservam 218 milhões de hectares (25,6% do Brasil), 

dentro de suas propriedades, equivalente a 10 desses países Europeus, (EMBRAPA). 

 Nossos produtores estão cada vez mais empenhados em buscar tornar a atividade 

agropecuária mais sustentável, como exemplo temos a integração lavoura, pecuária e 

florestas. 
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Nossa pecuária cedeu 30% de sua área para a agricultura aumentando em torno de 60% 

sua produção, implementado através de ganho em produtividade com utilização da 

genética, nutrição, manejo e recuperação de pastagens degradadas entre outras práticas 

que foram disponibilizadas ao produtor pela tecnologia e ciência. As exigências ambientais 

são inúmeras mas o produtor sempre responde e busca atender e conciliar a sua atividade 

com o meio ambiente de nosso país. 

O agronegócio Brasileiro, nele se insere a pecuária, é responsável por alimentar quase     

1,2 bilhões de pessoas pelo mundo e por garantir o crescimento de empresas como o 

BRADESCO, que com certeza não existiria sem ele. 

Se não levarmos em conta o sequestro de carbono realizado pelas gramíneas das 

pastagens utilizadas na pecuária, o que tornaria como já dito aqui, a conta até positiva para 

o meio ambiente, temos os seguintes índices de emissões de carbono por atividades:  

1.  Pecuária - 4,2% (sendo na pecuária de corte 2,2%)  

2. Transportes - 27% 

3. Produção de energia - 31% 

4. Industria e outros - 37,8% 

O BRADESCO e outros lacradores, deveriam buscar soluções para a grande poluição e 

emissões de carbono das cidades, das guerras, da aviação comercial, da indústria, para a 

poluição de nossos rios, lagos e oceanos, para o lixo urbano, e não caluniar e induzir as 

pessoas ao erro, agredindo quem coloca nosso pão na mesa todos os dias, faça chuva ou 

sol, sempre com fé em Deus. 

Assim diante do exposto, exigimos a retratação imediata do BRADESCO, assinada por 

seus diretores e um vídeo desautorizando a mateira vinculada, relatando a verdade da 

pecuária e o valor dos Produtores Rurais e agronegócio, divulgado em toda imprensa 

nacional e redes sociais do BRADESCO, além da imediata retirada da vinculação da 

matéria e medidas judiciais cabíveis sobre os autores da matéria caluniosa.  

 

  

Araguaína - TO, 24 de dezembro de 2021  

  

   

  

  

_________________________________________  

WAGNER BORGES  

Presidente do Sindicato Rural de Araguaína  

  

Rua Haroldo Veloso, s/nº, Bairro Senador, Araguaína - TO, Cx. Postal 257  

Telefone: (63) 3416-0220          CNPJ: 01.834.183/0001-03          E-mail: sra@portalsra.com.br  


