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"Leidy  Crioula", pertence a  imensa  e rica "família" do MILHO (Zea mays),
de origem MEXICANA, que começou a ser domesticada pelos humanos
há cerca de 7.500 a 12.000 anos.  O nome dado ao MILHO tem origem no
latim milium, oriundo do numeral 1000, fazendo referência a quantidade
de grãos que cada espiga contém. As populações indígenas do Brasil de
língua tupi conheciam o milho por nomes como AVATI, AUATI e ABATI.

O grão do MILHO é rico em FIBRAS, e é constituído
de CARBOIDRATOS, PROTEÍNAS e vitaminas do
COMPLEXO B. Possui bom potencial CALÓRICO,

sendo constituído de grandes quantidades de
AÇÚCARES e GORDURAS. O milho contém vários

SAIS MINERAIS como FERRO, FÓSFORO,
POTÁSSIO e ZINCO. No entanto, é rico em ÁCIDO
FÍTICO, que dificulta a absorção destes mesmos.

Nas 3 AMÉRICAS - Norte, Central e do Sul -, 
o MILHO sempre foi CULTIVADO pelos POVOS
ORIGINÁRIOS, e usado como ALIMENTO, de
formas variadas (cozido, assado, feito mingau,
bolos, pães, cuscuz, pipoca etc.). 
Junto com o MILHO, a base alimentar dos
indígenas, nas 3 Américas, continha também
FEIJÂO, ABÓBORA e MANDIOCA.

Como vocês estão vendo queridos amigos, há MILHARES DE ANOS fazemos
parte dos GRUPOS DE ALIMENTOS que hoje em dia, PESQUISADORES e
POPULAÇÕES TRADICIONAIS, chamam de SEMENTES CRIOULAS. 

Nós, os MILHOS, somos a espécie que conta com maior VARIABILIDDE
GENÉTICA entre as plantas cultivadas no Brasil e no mundo. E por isso existem
milhos de DIVERSAS CORES: preto, vermelho, azul, colorido etc.

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_tupi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carboidrato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vitamina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Complexo_B
https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%BAcar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sais_minerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zinco
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_f%C3%ADtico


As SEMENTES CRIOULAS em especial, foram selecionadas por décadas, ou até mesmo
centenas de anos, passadas de GERAÇÃO EM GERAÇÃO e seguem até hoje
preservadas por FAMÍLIAS DE AGRICULTORES, GUARDIÕES DE POVOS
TRADICIONAIS ou BANCOS DE SEMENTES. Portanto, nunca tivemos uma única cor
de MILHO, amarelo! E, essa VARIEDADE DE CORES, demonstra como a NATUREZA É
BIODIVERSA.  O mesmo podemos verificar em OUTROS TIPOS de SEMENTES
CRIOULAS, tais como...

FEIJÃO FAVA ERVILHA

ARROZ SEQUEIRO

GERGELIM



ORGANISMOS GENETICAMENTE!MODIFICADOS!!

Se há tanta variedade de milho, feijão, ervilha, arroz etc., Por que os HUMANOS só COMEM O TIPO DE ALIMENTO que são
vendidos no supermercado? Por que não têm a LIBERDADE DE ESCOLHER O TIPO DE ALIMENTO QUE DESEJAM ou
PRECISAM?  

Diante do que estamos vendo, é preciso NÃO ESQUECER a verdadeira HISTÓRIA que está por trás dessa IMPOSIÇÃO
ALIMENTÍCIA: a chamada Revolução Verde, que países da EUROPA e os EUA , deflagaram. Usando o discurso de que iriam
ACABAR COM A FOME NO MUNDO, usaram a ENGENHARIA GENÉTICA para MODIFICAR os GENES das sementes de
algumas plantas (milho, soja, arroz etc.), PATENTEANDO-AS. Usaram, também, a INDÚSTRIA QUÍMICA para produzir o
AGROTÓXICO para eliminar as "pragas" que poderiam "atacar" as MONOCULTURAS  de soja, milho, arroz etc.  Ao mesmo
tempo, foi IMPOSTO aos agricultores que só poderiam tomar empréstimo bancário, se plantassem as SEMENTES 
 TRANSGÊNICAS junto com o AGROTÓXICO.

A pergunta que não quer calar é:
 

A Revolução Verde resolveu o problema da
FOME NO MUNDO?



O resultado da chamada Revolução Verde, continua sendo a
DEVASTAÇÃO DE FLORESTAS com DESMATAMENTO e INCÊNDIOS para
plantações de MONOCULTURAS de milho, soja, cana de açúcar etc.,; a
CONTAMINAÇÃO COM AGROTÓXICOS do solo, ar, rios, lençóis freáticos
e oceano.; o aumento do DESEMPREGO DE HOMENS E MULHERES do
campo; e o ADOECEMENTO de milhares de pessoas.

DESMATAMENTO E INCÊNDIOS 



Já sabemos que a FOME ESTÁ AUMENTANDO NO MUNDO
INTEIRO, e que poucas famílias se tornam cada vez mais
ricas às custas das SEMENTES TRANSGÊNICAS e dos
AGROTÓXICOS. E as outras pessoas, os trabalhadores,
conseguem comprar ALIMENTOS de qualidade?   Será?!

Amigo(a), ouça o conselho dessa sua amiga, "Leidy Crioula", a solução para diminuir a FOME no mundo,  é a
VALORIZAÇÃO  DA AGRICULTURA FAMILIAR - AGROECOLOGIA, onde são plantadas e colhidas SEMENTES CRIOULAS de
milho, de arroz, ervilha, fava, gergelim etc., bem como outros alimentos ORGÂNICOS, tais como a MANDIOCA, ABÓBORA,, vários
tipos de LEGUMES, HORTALIÇAS, VERDURAS e FRUTAS, naturais. O CORPO HUMANO necessita de NUTRIENTES que não
sejam ingeridos misturados com  AGROTÓXICO. Os produtos alimentícios INDUSTRIALIZADOS e ULTRAPROCESSADOS, 
 também estão contaminados com AGROTÓXICO. 
                        LEMBRE-SE:  NÓS, SERES VIVOS, SOMOS O CORPO DA TERRA.  NÃO PODEMOS ENVENENA-LA.
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