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A inconstitucionalidade do PL [Projeto de Lei] do Veneno, em oposição 
à centralidade da Vida, por liberar o uso desmesurado de agrotóxicos 
no Brasil, ameaça a saúde dos brasileiros e planetária.  
Em contraposição a vigilância do desenvolvimento representa um 
desafio permanente com a implementação de territórios saudáveis e 
sustentáveis (TSS) e depende da radicalização da interação do SUS 
com as políticas públicas econômicas e sociais. Uma práxis 
intersetorial e popular de vigilância em saúde (informação para ação) 
deve ser definidora dos processos de intervenção.   A quem interessa 
o uso descontrolado de agrotóxicos no Brasil? A chave está na 
mudança do nome, na desregulamentação do direito à saúde e no 
desmonte da responsabilidade do Estado no controle sanitário 
promovidos pelos fabricantes da indústria química mundial. Exemplo 
é a multinacional Syngenta, patrocinadora do deputado relator da 
matéria na câmara. Quais as chaves dos interessados?  
1. Paraíso fiscal. Os fabricantes dos agrotóxicos têm uma larga escala 
de uso no campo brasileiro. O Brasil é um paraíso fiscal do 
agronegócio. Exporta commodities agrícolas - carne, grãos e algodão - 
e comercializa internamente agrotóxicos sem ICMS, com leis de 
renúncia fiscal.     .....................    2. Controle do descontrole. O modelo 
de uso do solo e da água com o auxílio do veneno exerce uma pressão 
socioambiental devastadora com múltiplas vítimas. A agricultura 
familiar e os povos que habitam em torno das plantações do 
agronegócio que não tem fim a olhos nus. Perdem-se no horizonte de 
áreas devastadas nas coberturas vegetais amazônicas, no cerrado, nos 
pampas, na mata atlântica, no pantanal, no sertão, sem pudor 
territorial. Os impactos biocidas na biodiversidade acabam por ficar 
dependentes de agrotóxicos para o ‘controle do descontrole ecológico 
sistêmico’ nessas áreas do agronegócio ecocida.   ..................... 
3. Intermediários. São muitos os interessados no uso intensivo dos 
venenos e, portanto, no processo de desregulação do controle sanitário 
e ambiental de seu uso. São os intermediários do envenenamento 
geral. Ruralistas que controlam a política de municípios e de alguns 
estados, suas representações parlamentares que propõem e induzem à 
desregulação, os agentes disseminados no aparelho de Estado e em 
setores da sociedade, da comunicação e até das universidades, que 
produzem a falácia da modernização do uso dos agrotóxicos, 
escondendo seus impactos. São muitos os intermediários mobilizados, 
como se já não fossemos o maior campo de experimento biocida do 
planeta.    .....................  4. PRONARA. A alternativa modernizante 
tem sido debatida por anos junto a representantes do poder público e 
da população, diretamente envolvidos no uso dos agrotóxicos no 
Brasil, que está também em  processo de discussão no congresso. 
Trata-se do PRONARA [Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos], 
programa interinstitucional amplo que estabelece a redução do uso e 
explicita os caminhos da redução de agrotóxicos e a utilização de 
compostos e formulações, aí sim, mais modernos pela ênfase, em 
produtos de menor toxidade.              ........................... 

 

5 – Como assim? A outra face da falácia do PL do veneno: -  me 
engana que eu gosto - de que o pacote introduzirá agrotóxicos 
mais modernos e menos tóxicos ao reduzir a avaliação 
toxicológica da saúde humana e ambiental.  
Como assim? ... os impactos ambientais serão esquecidos e serão 
invisibilizados os efeitos crônicos à saúde humana - 
carcinogênicos, neurotóxicos, teratogênicos, endócrinos?  
Como assim? ... esses efeitos que vêm se multiplicando nas 
regiões em que a fronteira agrícola das monoculturas químico-
dependentes se expande, com uso intensivo e extensivo de 
agrotóxicos no Brasil, vão continuar se espalhando? 

............................. 
O remédio modernizante possível é também de conhecimento 
do Senado e tem uma receita simples: substituir o pacote do 
veneno descontrolado pelo PL do PRONARA.  
Enfim... Devemos ser contra a redução artificial de riscos... 
E não podemos ser acometidos pela Síndrome do Avestruz, em 
que a visão das ameaças, riscos e impactos desaparecem, como 
se elas não existissem, em nome de uma modernidade de uma 
elite atrasada e predatória do meio rural brasileiro.  
Um alerta da conta da degradação socioambiental chega ... vide 
a recente tragédia-descaso-crime de Petrópolis/RJ. ... Vide as 
derivas, espalhamento de produtos pulverizados pelo vento, 
como foi em Lucas do Rio Verde, e o aumento de câncer infanto-
juvenil e da mortalidade neonatal causados por derivas de 
pulverização. E por falarmos da forma de aplicação, por que 
não banir a pulverização aérea, que produz a cada voo uma 
deriva, um acidente ambiental ampliado por seus impactos fora 
do alvo de aplicação? Em sua extensão imediata, essas 
aplicações são também responsáveis pela contaminação 
sistêmica do solo, das águas e do ar, estabelecendo rotas 
expandidas de contaminação e efeitos permanentes no tempo 
(de curto a longo prazo) e na distância. 
Por que não falamos que são as análises da saúde (Anvisa) e do 
meio ambiente (MMA) que produzem a modernidade possível 
na prevenção de impactos ecossanitários, de segurança na 
utilização e na redução contínua da toxicidade dos agrotóxicos? 
Por que não falamos do PRONARA e da vigilância em saúde de 
base territorial integrada e participativa como um modelo na 
transformação, provocado e atualizado pelas reflexões da 
pandemia no SUS? Um modelo que estabeleça um diálogo entre 
as crises sanitária, ambiental, social, cultural e econômica.  
Uma conversa de educação popular com a epidemiologia 
situada no território e em diálogo da vigilância do 
desenvolvimento com a vigilância popular em saúde é, por fim, 
uma lógica de modernidade – epistemológica e ética –  ... 

Por territórios saudáveis e sustentáveis,  
pela saúde como direito de todos  

e responsabilidade do Estado,  
como diz a Constituição Federal Brasileira,  

PELA VIDA NO PLANETA! 
■ ■ ■ 
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