
10 de agosto de 2016

Assunto: Conjuntura e Agenda para o segundo semestre de 2016

Companheiras e companheiros que constroem a luta contra os agrotóxicos no Brasil,

Como previsto, o golpe de Estado que estamos sofrendo em nosso país tem exaltado os ânimos do
agronegócio, e acelerado os retrocessos que já vinham sendo gestados anteriormente. Especifica-
mente, falamos da autorização para pulverização aérea nas cidades, já autorizada pelo presidente in-
terino, e o PL do Veneno, em tramitação na Câmara.

Em relação ao primeiro, assustou a velocidade com que o projeto foi assinado. Fruto de uma emen-
da oportunista à medida provisória relacionada às ações de controle da Dengue, a ideia já vinha sen-
do incentivada há anos pelo Sindicato das Indústrias de Aviação Agrícola (Sindag). Mesmo com a
oposição de técnicos do Ministério da Saúde (mas não do Ministro Interino), dos secretários de saú-
de municipais e estaduais (através do CONASS e CONSEMS) e de diversas entidades da sociedade
civil, o interino golpista assinou a autorização para uso de aeronaves no controle vetorial, mediante
a uma obscura “aprovação das autoridades sanitárias e da comprovação científica da eficácia da me-
dida”. O  alerta emitido pela Campanha repercutiu amplamente,  chegando até o Jornal Nacional
através da análise do jornalista André Trigueiro e dos pesquisadores da Abrasco e Fiocruz André
Burigo e Karen Friedrich. Seguimos atentos aos próximos passos, aproveitando a mobilização em
torno do tema para reforçar nossa denúncia histórica em relação à pulverização aérea no campo.

Em relação ao PL do Veneno (PL 6299/2002 e seus apensados), estamos com total atenção voltada a
esse gravíssimo ataque à legislação dos agrotóxicos. Esta pauta cumpre a histórica reivindicação
dos ruralistas para um processo mais veloz e menos burocrático para aprovação de agrotóxicos.
Com isso, serão feitos ainda menos estudos, a pressão da indústria ficará ainda mais forte para que
tenhamos mais venenos nas nossas mesas.

Conjuntura

Mesmo na crise, o capital no campo lança mão de agroestratégias, potencializando o crescente mo-
vimento de internacionalização da agricultura brasileira. O mercado de agrotóxicos obteve fatura-
mento de US$ 9,6 bi em 2015, representando uma queda de 20% em relação a 2014, em dólares. No
entanto, o faturamento convertido em reais pela média do câmbio nos dois anos continua subindo:
em 2014 foram R$ 28,6 bi, e em 2015, R$ 31,9 bi, devido à forte alta do dólar. Todo este mercado
está concentrado em apenas cinco grandes empresas transnacionais, que controlam mais de 80% do
mercado dos venenos, além das sementes: Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont, Basf e DowAgros-
cience, que recentemente se fundiu com a Dupont.

A caminhada de reestruturação capitalista de alguns setores em resposta à crise, não só a saída tem
sido a concentração de empresas na lógica do capital monopolista (fusões e parcerias), mas também
a flexibilização dos marcos regulatórios, de avaliação e monitoramento. Um exemplo concreto é
fragilização da ANVISA e seu programa de análise de resíduos de agrotóxicos (PARA). Em seu lu-
gar, aparecem instrumentos menos precisos como o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Con-
taminantes em Produtos de Origem Vegetal divulgados pelo MAPA.

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=46249&ord=1
http://www.contraosagrotoxicos.org/index.php/624-aprovada-pulverizacao-aerea-nas-cidades


É nesta conjuntura que as empresas produtoras de agrotóxicos, em conluio com grandes produtores
de commodities agrícolas e a bancada Ruralista, buscam concluir o processo legislativo de um novo
regulamento para os agrotóxicos. O objetivo é revogar a Lei de Agrotóxicos (7.802/89) para tornar
mais fácil a autorização da liberação de variedades de agrotóxicos, inclusive alguns que já foram
banidos em outros locais do mundo, representando um retrocesso significativos para conjunto da
população e o ambiente.

Neste sentido, é fundamental que sigamos construindo nossas lutas locais contra os agrotóxicos e
pela agroecologia. Temos acompanhado por todo o Brasil a denúncia da pulverização aérea, da ca-
pina química nas cidades, os projetos de banimento estadual de agrotóxicos, bem como a construção
de leis de incentivo à agroecologia, feiras agroecológicas e da reforma agrária e outros estímulos à
produção e consumo de produtos agroecológicos. Devemos reafirmar nosso projeto de agroecolo-
gia, que se baseia em primeiro lugar na reforma agrária popular, e se concretiza não apenas com a
não utilização de agrotóxicos e fertilizantes, mas na construção de um modelo de produção justo,
sem exploração, com equidade de gênero, e que possibilite de fato a construção da soberania ali-
mentar e de uma vida saudável no campo e na cidade.

A Campanha preparou um novo material baseado nestes dois pontos, que pode ser baixado em for-
mato para impressão aqui:

 http://www.contraosagrotoxicos.org/index.php/materiais/panfletos/panfleto-2016/detail

Em relação à pauta propositiva, estamos produzindo o  PL do PRONARA. Em breve iremos di-
vulgá-lo como Projeto de Lei de Iniciativa Popular. Haverá um ato político de lançamento do PL
dentro da câmara, possivelmente na primeira semana de setembro.

Agenda

Nos últimos meses, participamos com barracas e debates das Feira das Reforma Agrária e Maricá
(RJ) e Belo Horizonte (MG), além da Jornada de Agroecologia do Paraná e do Encontro Nacional
de Estudantes de Nutrição em Teresina (PI).

Para o segundo semestre, temos a previsão de realizar duas atividades da Campanha:

 Plenária Nacional  - 27 e 28 de outubro, em São Paulo (ENFF)

 Dia Mundial de Luta Contra os Agrotóxicos – 3 de dezembro (todo o Brasil)

Em relação à Plenária, será o momento de reunir grupos, comitês, organizações e movimentos que
têm participado da Campanha em todo o país. O objetivo será avaliar nossa atuação e apontar os ca-
minhos para o futuro.

Sobre o 3 de dezembro, pelo terceiro ano consecutivo vamos organizar no Brasil o dia Mundial de
Luta Contra os Agrotóxicos, que lembra a tragédia de Bhopal, em 1984 na Índia, onde dezenas de
milhares de trabalhadores morreram após a explosão de uma fábrica de agrotóxicos.

Futuramente enviaremos maiores detalhes sobre as duas atividades. No entanto, seria importante
que houvesse desde já debates e mobilizações para a participação em ambas.

Além destas atividades, temos marcadas três audiências sobre o PL do Veneno:

http://www.contraosagrotoxicos.org/index.php/564-pelo-fim-dos-agrotoxicos-pronara-ja
http://www.contraosagrotoxicos.org/index.php/materiais/panfletos/panfleto-2016/detail


 12 de agosto, no Sindicato dos Engenheiros, São Paulo, informações em https://www.face-

book.com/events/211248705944340;

 29 e 30 de agosto, na Faculdade de Saúde Pública da USP, convocada pelo MPF, DPU e Ou-

vidoria-Geral da Defensoria, em São Paulo;

 21 de setembro: Audiência Pública em Encantado (RS), organização do Fórum Gaucho de

Combate aos Impactos dos Agrotóxicos.

Seria importante que outros estados também pudessem organizar audiências públicas sobre o
PL do Veneno, envolvendo movimentos sociais e parlamentares de todos os níveis. Podemos, a
partir da secretaria operativa nacional, auxiliar na indicação de pessoas, articulação e mobilização.

Outros eventos em que estaremos presentes ao longo do ano:

 5 a 7 de setembro: Jornada Nacional do Campo Unitário – mobilizações na ruas 

 6 a 9 de setembro: II Seminário Nacional Agrotóxicos e Impactos Socioambientais e Direi-

tos Humanos, na UEG - Cidade de Goiás (GO)

 9 a 12 de outubro: Congresso Nacional da Abrasco, em Cuiabá

 27 de outubro: participação no Congresso Brasileiro de Nutrição, em Porto Alegre.

Indicações

Para além das lutas locais, indicamos no próximo período:

 Organização de audiências públicas municipais e estaduais sobre legislação de agrotóxicos

 Participação na Jornada de Lutas do Campo Unitário

 Mobilização para participação na Plenária Nacional e realização de ações no Dia Mundial de

Luta Contra os Agrotóxicos (3 de dezembro).

Pedimos que entrem contato com a secretaria nacional para nos comunicarmos e darmos visibilida-
de às ações locais!

Seguimos em luta,

Grupo Operativo Nacional – Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida

Jakeline Pivato

Secretaria Operativa| secretaria@contraosagrotoxicos.org
41 9676 5239 (tim) | 41 9114 6761 (vivo)


