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Caro(a) leitor(a),

Você sabia que a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a 
Embrapa, possui mais de 40 Unidades de Pesquisa e de Serviços 
espalhadas por todo o Brasil? Além disso, ela está presente também 
no cenário internacional. Nos Estados Unidos, na França e na 
Holanda, a Embrapa tem os laboratórios virtuais, chamados de 
Labex. No continente africano, a instituição está representada pela 
Embrapa África, na cidade de Acra (Gana); e, na América Latina, pela 
Embrapa Venezuela, na cidade de Caracas.

Há mais de 30 anos pesquisando para o nosso povo, a Embrapa 
produziu informações e tecnologias que contribuíram, por exemplo, 
para tornar o Brasil o segundo produtor mundial de soja; e fazer que 
a produção de carne suína e bovina se multiplicasse 4 vezes, e a de 
carne de frango 18 vezes. E isso sem falar na produção de leite que, 
em pouco mais de uma década, subiu de 7,9 bilhões para quase
25 bilhões de litros por ano. A produção de hortaliças então, essa 
quase duplicou: passou de cerca de 9 milhões para 17 milhões de 
toneladas! 

Além de publicar muitos livros sobre o trabalho de seus mais de
2 mil pesquisadores no País todo, por intermédio da Embrapa 
Informação Tecnológica – uma de suas Unidades de Serviço, 
localizada em Brasília (DF) –, a Empresa produz também programa 
de televisão e de rádio; implanta, com seus parceiros, 
minibibliotecas para escolas rurais brasileiras, 
integradas por publicações variadas, entre elas 
algumas repletas de ilustrações e editadas 
especialmente para ensinar e divertir crianças 
e adolescentes, as quais lhe apresentamos, 
neste livreto (intitulado Brinque com 
Ciência), por meio de atividades bem legais 
elaboradas a partir das próprias obras nele 
divulgadas.

Por meio da parceria dessa Unidade de 
Serviço com a Assessoria de Comunicação 
Social (ACS), a Embrapa distribuirá o Brinque 
com Ciência também para os participantes 
do Projeto Embrapa Escola: uma outra 
ação da Empresa voltada especialmente 
para o público infanto-juvenil do qual 
você faz parte.    

      

Um abraço, boa leitura e divirta-se!

Fernando do Amaral Pereira
Gerente-Geral
Embrapa Informação Tecnológica

Edilson Pepino Fragalle
Chefe
Assessoria de Comunicação Social
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