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Você sabe o que são

Agrotóxicos ?

São produtos fabricados pela indústria química e usados na agricultura
para matar insetos nas plantações.

É a mesma coisa que

VENENOS
AGRÍCOLAS!

E sabe por que os agrotóxicos são tão perigosos?
Jogados na terra ou pulverizados nas plantações, eles afetam a fauna, a flora, as áreas de conservação e as áreas de interesse de biodiversidade, além
de contaminar as águas de rios, açudes, lagos e lençóis freáticos. As pessoas
que manuseiam esse produto ou que ingerem por meio dos alimentos, a
longo prazo, desenvolvem depressão, problemas no sistema nervoso, intoxicação e podem chegar à morte. O glifosato, agrotóxico muito usado no
Brasil, causa câncer. Mesmo assim, o seu uso está para ser aprovado no
Brasil, com o Projeto de Lei nº 6.299/02, o chamado PL do Veneno.

Saiba mais sobre o PL do Veneno
Um novo Projeto de Lei dos Agrotóxicos, conhecido como PL do Veneno
(elaborado em 2002), foi aprovado na Câmara Federal, em 2016. Isso não
significa que essa Lei já vai valer, pelo seguinte motivo: Depois de ter sido
aprovada na Câmara, ela segue para o Senado, para ainda ser apreciada. Se
o Senado aprovar do jeito que está, ela segue direto para a Presidência da
República aprovar ou não. Mas, se alguma mudança for proposta no Senado,
ela voltará para a Câmara apreciar outra vez.

Essa é a oportunidade de nos juntarmos para
pressionar os deputados na Câmara Federal.

Algumas mudanças perigosas trazidas
pelo Projeto de Lei nº 6.299/02
Ele propõe a simplificação do registro de agrotóxicos no nosso
país. O que significa isto?

Para liberar qualquer substância, se ela não for avaliada em até 2 anos,
esta recebe um registro temporário e pode ser usada. Quem vai decidir é
o Ministério da Agricultura, que, além de não ter competência para avaliar
os impactos na saúde e no meio ambiente, infelizmente, está nas mãos das
grandes empresas fabricantes dos agrotóxicos.

Substitui a palavra AGROTÓXICOS por PESTICIDAS ou DEFENSIVOS FITOSSANITÁRIOS.

Aí está a ENGANAÇÃO! A substituição dessa palavra tem a intenção de impedir que as pessoas saibam que aquele produto é um Veneno e é Tóxico.
Sem a informação, ninguém vai saber o que contém de perigoso no produto.

Permite a pulverização aérea, embora essa prática
já esteja proibida na Europa há mais de cinco anos.
FIQUE ALERTA! Produtos proibidos em outros países, há
muitos anos, como o Mata-Mato, estão entrando no Brasil
sem qualquer proibição.

Se nós queremos que nossas famílias e
comunidades vivam com soberania e segurança
alimentar, num ambiente saudável, vamos fazer
a nossa parte, praticando e divulgando a
AGROECOLOGIA.
Para sua informação:
• Os agrotóxicos são a terceira causa de suicídio entre jovens agricultores/as,
no Brasil, segundo Fernando Carneiro, especialista em Vigilância em Saúde
Ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
•

A nova proposta de Lei dos Agrotóxicos foi elaborada por representantes
da bancada ruralista no Congresso Nacional. Esta bancada é financiada
pela indústria química.

Atenção!

•

Se o PL do Veneno for aprovado, o Brasil estará atraindo mais empresas
que lucram com a produção de agrotóxicos. Se essas empresas aumentam suas vendas, significa que, mesmo sem saber, estaremos consumindo mais veneno em nossos alimentos.
• Com a aprovação da Lei, vai aumentar a contaminação do solo, da água,
do ar e das pessoas pelo consumo de alimentos contaminados.
• O Brasil consome, em média 7 litros de agrotóxicos por pessoa ao ano.
No Ceará, nas áreas em que se usa mais agrotóxicos (nos perímetros irrigados e na Chapada do Apodi) foram registrados muitos casos de câncer,
principalmente nas pessoas jovens, além de casos de doenças respiratórias
e malformação em fetos.

Vamos ficar de olho!

Aqui, no Ceará, a Lei Estadual de Agrotóxicos também está sendo revista. É possível que os deputados estaduais comprometidos com o agronegócio façam as
mesmas propostas que venham prejudicar a população do nosso Estado.

Só tem um jeito de barrar os agrotóxicos na agricultura:

Praticar a Agroecologia
A única forma de produzir que respeita o meio ambiente e a saúde das pessoas.

Agora que você já sabe o perigo
que corre, alerte outras pessoas!
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Agrotóxicos
NINGUÉM merece!
Realização

Apoio

