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Valeu a pena arriscar

A

s chuvas que caíram na Amazônia em maio passado fizeram o nível do rio Negro alcançar recordes históricos, transtornaram a vida de milhares de ribeirinhos e causaram particular apreensão em mim. Lá
por meados do mês, toda vez que meu telefone tocava
eu pensava que podia ser o professor José Marques Jr.,
da Unesp em Jaboticabal, querendo cancelar a viagem
do repórter Pablo Nogueira e do fotógrafo Guilherme
Gomes devido à calamidade que afetava também o rio
Madeira, em Rondônia, onde eles iriam visitar áreas de
terra preta, como parte da apuração da reportagem que
nós planejávamos já havia algum tempo ser capa desta
edição. E o que eu temia aconteceu.
“Luciana, as coisas estão complicadas por lá”, alertou-me o professor uma semana antes da viagem, para a
qual as passagens estavam compradas havia meses. A
situação do rio Madeira não era tão problemática quanto a do rio Negro. Já as condições da Transamazônica...
“A estrada virou um lamaçal, os caminhões estão sendo
rebocados”, contava ele, com informações de seu colaborador Milton Campos, que trabalha no câmpus da
Universidade Federal do Amazonas em Humaitá (AM),
perto de Porto Velho (RO). Percorrer a famigerada rodovia
era a única forma de chegar aos lugares onde está o solo
incrivelmente fértil e de origem controversa, objeto da
pesquisa deles e nossa preciosa pauta de capa – naquele momento francamente ameaçada pela meteorologia.
Às vezes é preciso agir contra as evidências. “Vamos,
nem que seja para contar a história de um fracasso”,
apelei ao professor. Para meu espanto, ele topou o desafio, talvez sensibilizado pela aflição que fui incapaz
de disfarçar. No fim das contas, parou de chover, a
lama secou e a reportagem começa na página 20. É
uma história de ousadia de um grupo de agrônomos
cujo trabalho põe em xeque um consenso científico
relativamente bem estabelecido e que, de quebra, faz
vislumbrar perspectivas inovadoras para a agricultura.
Valeu a pena arriscar. Vale a pena ler.

Luciana Christante
diretora de redação

carta ao leitor

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
Vice-reitor no exercício da reitoria
Julio Cezar Durigan
Pró-reitor de Administração
Ricardo Samih Georges Abi Rached
Pró-reitora de Pós-Graduação
Marilza Vieira Cunha Rudge
Pró-reitora de Graduação
Sheila Zambello de Pinho
Pró-reitora de Extensão Universitária
Maria Amélia Máximo de Araújo
Pró-reitora de Pesquisa
Maria José Soares Mendes Giannini
Secretária-geral
Maria Dalva Silva Pagotto
Chefe de Gabinete
Carlos Antonio Gamero
Assessor-chefe da Assessoria de Comunicação e Imprensa
Oscar D’Ambrosio

julho de 2012 .:. unespciência

3

