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O veneno nosso de cada dia
Reprodução

O Brasil se transformou no maior consumidor mundial de agrotóxicos.
E os brasileiros já consomem 20% de todos os venenos agrícolas
do planeta. Estudos recentes apontam a relação direta entre o
consumo de alimentos com agrotóxicos e doenças graves, como
câncer e má formação congênita. Em campanha contra esta prática
exercida pelo agronegócio, movimentos sociais apontam a
agroecologia como a melhor alternativa. Págs. 3 e 4

Novo Código Florestal
favorece desmatadores
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editorial

Ao povo brasileiro
TODOS OS DIAS os jornais e televisões noticiam os fatos que demonstram a grave crise do capitalismo
internacional. Os EUA estão literalmente quebrados, com dívidas de
13 trilhões de dólares, mas jogam
todo o peso da crise sobre os demais
países, através da emissão descontrolada de dólar sem nenhum lastro.
Como todas as operações comerciais
e financeiras no mundo são feitas
com o dólar, o resto do mundo acaba
pagando a conta deles. Na Europa, o
desemprego atinge 20% da população. Todos os dias, vemos cenas das
revoltas populares.
O Brasil não está imune a essa crise. Ao contrário, a economia brasileira está cada vez mais dependente
do capital financeiro e das empresas
transnacionais que vêm para o Brasil
para nos explorar e se proteger.

Nos últimos anos, esses capitais
estrangeiros fizeram uma aliança
com os grandes proprietários de
terra e com a mídia burguesa. Dessa
parceria, nasceu o modelo do agronegócio para tomar conta de nossa
agricultura. E qual é o resultado
desse modelo para a agricultura?
Organiza-se a produção apenas em
grande escala e, para isso, faz-se
necessário acumular muita terra.
Além disso, se especializam produzindo um só produto por fazenda,
a chamada monocultura extensiva:
cana, soja, milho ou gado. Mais de
70% de todas as nossas terras são
utilizadas apenas para esses quatro
produtos. E tudo vai para fora do
país. Agora, cerca de 80% de todas
as exportações brasileiras são matérias-primas agrícolas e minerais.
Em 1980, exportávamos 60% em

Os movimentos
sociais do campo,
reunidos na Via
Campesina Brasil,
estão realizando
mobilizações e
protestos durante
a Rio+20

produtos industriais. Ou seja, estamos regredindo. Esse modelo expulsa a mão de obra do campo, que migra para as cidades, engrossando as

favelas. No campo, em seu lugar, são
usados máquinas e venenos agrícolas. O Brasil é o maior consumidor
mundial de veneno, que, por ser
químico, destrói plantas e animais,
contamina as águas e até a chuva,
e vai parar no nosso estômago, impregnado nos alimentos.
O modelo do agronegócio dá lucro apenas para apenas algumas
empresas transnacionais – como
a Monsanto, Cargill, Bunge, ADM,
Dreyfuss, Syngenta, Nestlé e CocaCola –, que controlam o mercado e
os preços.
Atentos a essa realidade, os movimentos sociais do campo, reunidos na Via Campesina Brasil, estão
realizando mobilizações durante a
Conferência Rio+20 e fazendo protestos em todo o país para chamar
a atenção da sociedade brasileira e

dos governos municipais, estaduais
e federal sobre a necessidade de se
mudar o modelo agrícola.
Precisamos reorganizar a agricultura brasileira de modo a se priorizar a produção de alimentos saudáveis, sem venenos, dando emprego e
renda para o povo do interior viver
melhor, sem precisar de Bolsa Família ou migrar para a cidade. Precisamos valorizar uma agricultura
diversificada, baseada nas técnicas
e princípios da agroecologia, que
tenha no centro as pessoas e a natureza, não apenas o lucro.
Contamos com teu apoio. Leia
este jornal, distribua-o aos amigos e
vizinhos. Como diz o governo Dilma,
o Brasil só será rico se todos os brasileiros saírem da pobreza e tiverem
emprego, terra, renda e educação.
Para isso estamos lutando!
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Agronegócio quer a Amazônia e o Cerrado
MOBILIZAÇÃO Via Campesina
reivindica melhores condições para
a agricultura familiar camponesa e
assentamentos da reforma agrária

70

%

dos alimentos consumidos
pela população brasileira
são produzidos pela pequena
agricultura

Luiz Felipe Albuquerque
de São Paulo (SP)
A VIA CAMPESINA Brasil entregou ao
governo federal uma plataforma política
com propostas de soluções para os principais problemas da pequena agricultura no país.
“O que temos são dois modos de produção de vida, de se fazer agricultura. Existe
um Brasil rural, e para onde ele vai caminhar é no que consiste a disputa política”.
É assim que Raul Krauser, da coordenação nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), observa o atual cenário político da agricultura brasileira, em que, segundo ele, de um lado, encontra-se o modelo do agronegócio, com
a produção de commodities visando à exportação; do outro, a agricultura familiar, que traz em sua essência a produção
de alimentos básicos para a vida. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentados
em 2009, a pequena agricultura nacional
produz cerca de 70% dos alimentos consumidos pela população brasileira.

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST),
referindo-se também aos novos planos
do governo federal, como o Plano Safra e
o Brasil sem Miséria. Como já foi ressaltado diversas vezes pelo próprio governo,
não há muita preocupação em criar novas áreas de assentamentos; a prioridade
será dada na consolidação e aperfeiçoamento dos já existentes.
No entanto, a proposta de melhoramento das áreas já consolidadas esbarra num
outro ponto de fundamental importância,
segundo os movimentos do campo: as dívidas da agricultura familiar. De acordo
com o Ministério da Fazenda, de um passivo total no meio rural de R$ 149,2 bilhões, a agricultura familiar representa
19,5%, alcançando R$ 29 bilhões.
Origens da dívida
Num artigo que aborda essa questão, o
ex-presidente da Abra (Associação Bra-

“Está claro que a prioridade do governo
não é a reforma agrária, mas sim
o investimento na agricultura para
exportação do agronegócio”

Para Adelar Preto, o maior
problema – e que não se
soluciona com o novo Plano
Safra – é o curto tempo
que se tem para pagar o
empréstimo
Segundo Adelar Preto, da Via Campesina Brasil, o maior número de inadimplência está em Pernambuco, onde 65%
dos que contraíram empréstimos estão
endividados. No Rio Grande do Sul, são
12% de inadimplentes. “O diferencial é
que em Pernambuco o valor da dívida
não chega a R$ 1 bilhão. No Rio Grande
do Sul, é de R$ 13 bilhões. Essa é a situação da agricultura: os inadimplentes não
conseguem acessar mais crédito nem para custeio nem para investimento”, expli-

ca. Para ele, o maior problema – e que não
se soluciona com o novo Plano Safra – é o
curto tempo que se tem para pagar o empréstimo. “O agricultor tem duas opções:
ou se esforça e procura outra fonte de renda – para se manter e pagar as dívidas –
ou decide entre comer ou pagar as dívidas”, contesta.
Agroindústria
Com os atuais baixos custos (taxas e juros) dos créditos ofertados ao setor rural
– se comparado aos valores de mercado –
, Teixeira aponta como principal fator das
dívidas nos dias de hoje a alta subordinação dos produtos primários da agricultura
“aos cada vez mais concentrados segmentos que controlam a indústria intermediária da agricultura e a comercialização dos
produtos agrícolas”.
Com a alta deterioração dos termos de
troca, “os ganhos somente em parte são
repassados aos agricultores familiares,
enquanto boa parte são apropriados pelas
corporações que controlam a comercialização”, comenta o ex-presidente da Abra.
Nesse sentido, uma das reivindicações
da Via Campesina é uma política de fomento – com recursos do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) – às agroindústrias da agricultura familiar e dos assentamentos, com
a finalidade de agregar valor aos produtos agrícolas no próprio campo, possibilitando maior desenvolvimento das áreas rurais.

Alguns dos pontos de
Mais de 24 mil escolas fechadas no campo reivindicação
de São Paulo (SP)

Dívidas
Entre os principais problemas enfrentados por esse setor, a situação das cerca de 60 mil famílias acampadas no país
em busca de uma terra para trabalhar
é considerada uma das mais latentes,
cuja necessidade de solução é vista pela
Via Campesina como uma das medidas
emergenciais.
“Está claro que a prioridade do governo
não é a reforma agrária, mas sim o investimento na agricultura para exportação
do agronegócio. E o agronegócio como
uma política central do governo inviabiliza qualquer política de reforma agrária”,
aponta Zé Roberto, do Movimento dos

sileira de Reforma Agrária), Gerson Teixeira, aponta uma das causas desse endividamento. Segundo ele, sua origem encontra-se, num primeiro momento, na
herança do modelo neoliberal dos primeiros anos da década de 1990, em que
os elevados custos no processo de financiamento para a aquisição de créditos
juntaram-se à queda dos preços dos produtos agrícolas.

Os problemas enfrentados pelo campo
brasileiro vão muito além das questões
econômicas. Nos últimos oito anos, por
exemplo, mais de 24 mil escolas foram
fechadas no meio rural, segundo dados
do Censo Escolar do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), do Ministério da
Educação.
“Isso nos remete a olhar com profundidade o que está em jogo, relacionado
às disputas de projetos de campo. Os governos têm demonstrado cada vez mais
a clara opção pela agricultura de negócio
– o agronegócio –, que tem em sua lógica de funcionamento pensar num campo

sem gente e, por conseguinte, um campo
sem cultura e sem escola”, afirma Erivan
Hilário, do Setor de Educação do MST.
Erivan destaca, sobretudo, a importância das escolas serem voltadas para o campo e estarem no campo. Segundo ele, a cultura urbana costuma ser posicionada como superior na subjetividade das crianças do campo, o que acaba trazendo impactos diretos no processo educacional.
“Tais posturas levam as crianças e jovens a terem vergonha de suas origens,
de suas raízes, de serem o que são. E passam a fortalecer uma ideia de inferioridade, levando a muitos casos de desistência da escola, e, consequentemente,
do sonho de continuar estudando”, ressalva. (LFA)

• Nova modalidade de crédito rural
• Assentamento imediato das 60 mil
famílias acampadas
• Anistia das dívidas de até R$ 10 mil
por família e renegociação
• Aprovação da lei que expropria
fazendas com trabalho escravo
• Reforma agrária, garantindo o
•
•
•

assentamento de 142 mil famílias
por ano
Demarcação das áreas de
quilombolas e povos indígenas
Levar escolas de ensino fundamental
e médio para todo o meio rural
Erradicar o analfabetismo

CÓDIGO FLORESTAL

Em benefício dos desmatadores
Segundo especialistas,
se a nova legislação
ambiental entrar em vigor,
catástrofes “naturais” se
tornarão rotina no Brasil
Vanessa Ramos
de São Paulo (SP)
NOS ÚLTIMOS anos, o Brasil tem sido palco de diversos desastres ambientais cujos efeitos causaram a morte de milhares de pessoas, como a forte chuva que
atingiu a região serrana do Rio de Janeiro no início deste ano. Na época, especialistas apontaram como principal causa do
desastre a ocupação irregular do topo dos
morros e margens de rios.
Assim, o novo Código Florestal proposto pelo deputado Aldo Rebelo (PCdoBSP), prevê, dentre outras mudanças, a diminuição de 30 para l5 metros da faixa de
proteção dos rios e lagoas. Isso significa
que, sob a nova legislação, as ocupações
que antes eram consideradas ilegais passarão a ser legais.
De acordo com Zilda Ferreira, especialista em educação ambiental, os principais danos à natureza decorrentes dessa
alteração serão: aumento da erosão dos
solos; degradação dos mananciais (por
falta de proteção das nascentes); aterramento de rios e de lagos; redução da
umidade relativa do ar; aumento do efeito-estufa; comprometimento da qualidade da água; perda da biodiversidade e
desertificação.

Assim, segundo Zilda, o novo Código
Florestal aprovado pelo Senado e sancionado com alguns vetos pela presidenta Dilma Rousseff, catástrofes como escorregamentos de morros, deslizamentos,
vales tomados pela águas dos rios e avalanches de lama podem se tornar rotina
no país e vitimar mais famílias.
Luta contra o Código
Pensando nisso, em agosto do ano passado, 97 organizações se uniram para lançar o Comitê São Paulo em Defesa das
Florestas e do Desenvolvimento Sustentável. A ação tem como objetivo articular a sociedade contra o projeto do Código
Florestal e exigir profundas alterações na
proposta de Aldo Rebelo.
Em maio deste ano, a presidenta Dilma vetou 12 artigos e fez 32 modificações no texto do Código Florestal. Os vetos podem ser derrubados pelo Congresso Nacional, desde que tenham o apoio
da maioria absoluta dos parlamentares
do Senado e da Câmara.
Após análise da medida provisória e
a partir do que foi sancionado, o Comitê Brasil em Defesa das Florestas avalia
que o veto parcial da Presidenta Dilma
Rousseff foi insuficiente para o cumprimento de sua promessa, apesar de contrariar interesses dos setores mais arcaicos do latifúndio, e ainda mantém a
anistia e a redução de áreas de proteção (APPs e RLs). Além disto, devolve
ao Congresso Nacional a decisão sobre a
as florestas, o que será feito apenas após
a Rio +20.
Essa situação é fruto da força do agronegócio, que está posicionado de forma
hegemônica no Congresso Brasileiro e
no próprio Governo Federal. É funda-

O novo Código Florestal
prevê a diminuição de

30 l5
para

metros da faixa de
proteção dos rios e lagoas

mental a convergência das lutas populares e sociais contra o agronegócio para
enfrentá-lo e avançar com as necessidades reais da sociedade brasileira.
Para Márcio Astrini, da Campanha da
Amazônia do Greenpeace, o incentivo ao
desmatamento é, dentro desse projeto de
lei, a coisa mais perversa que existe para o meio ambiente. “Todos os benefícios
que a floresta proporciona vão desaparecer para que ruralistas continuem enriquecendo à base da destruição”, alerta.
“Os ruralistas estão tentando mudar exatamente tudo o que cria problema pra
eles, tudo o que eles consideram entrave.
Eles estão jogando pela janela o Código
Florestal”, diz Leonardo Sakamoto, coordenador da ONG Repórter Brasil.
Latifúndio beneficiado
Mas, por que mudar o Código Florestal?
A resposta é simples, na visão dos movimentos sociais e ambientalistas: beneficiar latifundiários que desmataram florestas ou matas nativas e que recebem
muitas multas por isso; favorecer fazendeiros ligados à grilagem de terras; e defender o interesse dos mercados de sequestro de carbono e dos mercados da
chamada economia verde.
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“Ou seja, é um caldeirão de todos os interesses do capital que está no campo e
que deseja se apropriar da biodiversidade, indo desde o latifúndio mais arcaico, passando pelo agronegócio e chegando até às formas mais recentes de acumulação de capital, como a economia verde e
o sequestro de carbono”, conclui Luiz Zarref, dirigente da Via Campesina.
A secretária de Meio Ambiente da Central Única dos Trabalhadores (CUT),
Carmem Foro, avalia ser urgente a sociedade brasileira enfrentar os interesses das grandes empresas transnacionais da agricultura. “Não há necessidade de flexibilização do Código Florestal.
Se não nos organizarmos, os interesses
do agronegócio se sobreporão às nossas
vidas”, acredita.
Ponto positivo
Na opinião de Marina Silva, “em lugar
de andar para frente, estamos andando
pra trás. Não podemos deixar meia dúzia de atrasados monopolizarem o debate”, afirmou.
Márcio Astrini acredita haver um ponto positivo na discussão sobre o Código.
“Devemos aproveitar esse momento para refletir sobre o assunto e mostrar para
aqueles que votaram a favor da mudança
no Código Florestal a importância de se
mudar o voto”, avalia. “Espero que a indignação se torne uma pressão pública,
uma pressão política”, completa.
Para o Comitê, o governo perdeu a oportunidade de não ceder à pressão ruralista
e apontar para o desenvolvimento sustentável e social. A mobilização da sociedade
deve continuar a pressionar o Congresso
e o Governo Federal contra a anistia aos
desmatadores.

APOIO
Apeoesp – Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São Paulo
Federação Única dos Petroleiros – FUP
Sindicato dos Petroleiros do Estado do
Rio de Janeiro – Sindipetro-RJ
Sindicato dos Químicos e Plásticos de
São Paulo e Região – Sindicato Químico-SP
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Os venenos estão na nossa mesa
Marcello Casal Jr/ABr

AGRONEGÓCIO
Desde 2009, o Brasil é
o maior consumidor de
agrotóxicos do mundo.
Entidades e movimentos
criam campanha
para denunciar seus
malefícios e propor
alternativas
Joana Tavares
da Redação
“MILHARES e milhares de brasileiros
que ganham um salário mínimo ou que
não ganham nada precisam comer comida com defensivo sim, porque é a única forma de fazer alimento mais barato”.
Essa declaração é da senadora do Partido Democratas (DEM) Kátia Abreu,
presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), registrada no documentário O veneno está
na mesa, do cineasta Sílvio Tendler.
Kátia Abreu não diz isso apenas pela
sua atuação à frente da Fazenda Aliança, propriedade da família em Tocantins. A entidade que ela preside, teoricamente, “reúne os produtores de alimentos do país”, como indica o texto de
seu perfil no Senado Federal. Ou seja, os
produtores de alimentos do país reunidos na CNA avaliam que é justo os pobres comerem alimentos contaminados
por agrotóxicos porque assim a produção fica mais barata.
“Esse discurso vem desde a Revolução
Verde: precisamos de maior produção,
com pacote tecnológico e químico, para ter mais comida para a humanidade.
Faz quantos anos isso? Não diminuiu a
fome no mundo por causa disso. Não é
produção o problema, é distribuição de
renda”, afirma Larissa Mies Bombardi,
professora de geografia da Universidade
de São Paulo (USP).

O crescimento das culturas
de milho, soja, cana-deaçúcar e algodão foi o
principal responsável pelo
aumento do consumo de
agrotóxicos
Contaminação
A proposta da Revolução Verde – modelo de agricultura implementando nos
países então subdesenvolvidos na década de 1960 – prevê o uso de sementes de
alto rendimento, grandes propriedades
para produção em larga escala e mecanização do trabalho. Para isso, ela pre-

Protesto de movimentos sociais em Brasília contra o uso de agrotóxicos no Brasil

1milhão
Mais de

de toneladas de agrotóxicos
foram utilizadas no
Brasil em 2009

cisa do uso dos chamados insumos agrícolas, que são substâncias químicas para conter as pragas.
Para garantir os “alimentos baratos” de
que fala Kátia Abreu, o Brasil se transformou no maior consumidor de agrotóxicos do mundo em 2009, título que ainda mantém. Dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Agrícola apontam que mais de um milhão de toneladas de veneno foram jogadas nas lavouras em 2009. Essas substâncias contaminam os alimentos, a água
e os trabalhadores envolvidos na sua
aplicação. Além disso, são poucas empresas que comercializam esses produtos. Segundo Larissa Bombardi, apenas
seis transnacionais controlam 70% do
mercado. Ela alerta ainda que cerca de
84% do volume de agrotóxicos da América Latina são consumidos no Brasil.
Soja envenenada
Paulo Alentejano, André Campos Burigo e Alexandre Pessoa Dias, professores-pesquisadores da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/
Fiocruz), afirmam que o controle das
grandes corporações sobre a agricultura no Brasil gera concentração de renda
e empobrecimento dos agricultores. Eles
apontam que o crescimento nos últimos
anos das culturas de milho, soja, cana-

de-açúcar e algodão foi o principal responsável pelo aumento do consumo de
agrotóxicos.
“Individualmente, o algodão demanda mais agrotóxicos, mas, se pensarmos
na quantidade de soja plantada, ela congrega grande parte do que se consome
de agrotóxico no Brasil”, aponta Larissa. “Quase todos os produtos industrializados alimentícios que a gente come tem
soja. Além dos óleos, os biscoitos, vários
tipos de farináceo levam soja”, lembra.
Mas os venenos estão presentes em
outros produtos também. O Programa
de Análise de Resíduos de Agrotóxicos
em Alimentos (Para), coordenado pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) desde 2001 realiza análises dos
níveis de resíduos de agrotóxicos nos alimentos que chegam à população. Segundo o relatório de 2008, há níveis insatisfatórios em diversas culturas, como o piDivulgação

Documentário disponível em: www.mst.org.br

mentão (com 64% das amostras com irregularidades), o alface (19,8%), a cenoura (30%), o tomate e a uva.
Efeitos
“Quando observamos o mapa dos
agrotóxicos no Brasil, vemos uma fotografia do agronegócio, do modo como o capitalismo se expande na agricultura, recolocando o Brasil numa posição de agroexportador e consumidor
de produtos que são inventados em outros países”, aponta Larissa. Ela explica
que o modelo adotado faz com que até os
pequenos agricultores sejam “empurrados” a adotar esse pacote tecnológico.
Autora de um estudo sobre as intoxicações e mortes por uso de agrotóxicos,
Larissa observa que as poucas informações já sistematizadas por órgãos oficiais
revelam uma realidade assustadora. Ela
levantou dados de 1999 a 2009, disponíveis pelo Sistema Nacional de Informações Tóxico Farmacológicas (Sinitox), ligado à Fiocruz e ao Ministério da Saúde, sobre os casos de intoxicação aguda
relacionados aos agrotóxicos. Nesse período, foram notificadas 23.350 tentativas de suicídio. Destas, 1.876 levaram à
morte dos trabalhadores. “Para mim, isso é assassinato no campo, uma forma
de violência indireta, silenciosa e que
nos ataca a todos”, afirma.
O relator de um estudo aprovado na
Câmara sobre os agrotóxicos, deputado Padre João (PT-MG), também observa essa tendência que, segundo ele, pode ser óbvio pra muitos. “Mas nas visitas
técnicas, ouvindo as comunidades, não
dá pra ter dúvida do nexo entre os agrotóxicos e uma série de doenças, como o
câncer, deficiência renal, perda do rim,
doenças de pele, depressão e até suicídio”, afirma o parlamentar.
Campanha
Para denunciar os efeitos gerados pelo
uso indiscriminado de agrotóxicos, mais
de 30 entidades, movimentos sociais, estudantes, professores, organizações ligadas à área da saúde e pesquisadores lançaram a Campanha Permanente Contra
os Agrotóxicos e Pela Vida.
De acordo com Cleber Folgado, da secretaria operativa da campanha, a proposta é atuar em duas frentes. Uma delas pretende denunciar os efeitos e os
problemas em torno do uso dos agrotóxicos e do modelo de agricultura que
o sustenta. A outra é anunciar uma proposta alternativa.
“Dentro da perspectiva da mudança do
modelo, há um conjunto de experiências,
não só a produção orgânica, mas de produção diversificada, com os princípios da
agroecologia que mostram que há saídas.
E elas só podem ser adotadas e se sustentar com o enfrentamento do modelo atual, com reforma agrária, com a valorização das pequenas propriedades, que têm
condição de produzir alimentos saudáveis em quantidade”, aponta.
Cleber avalia que cada organização e
cada pessoa pode atuar para fortalecer
as ações de diversas formas. “O objetivo é juntar experiências e as organizarmos”, defende.

SAÚDE

Agronegócio, agrotóxico e “agrocâncer”
AS TRÊS PALAVRAS acima não são mera
propaganda. Nos últimos dez anos tomou
conta da forma de produzir na agricultura brasileira, o chamado agronegócio. Ele
é um modelo de produção de mercadorias agrícolas, subordinado agora aos interesses do capital financeiro e das grandes empresas transnacionais. Aliados aos
fazendeiros brasileiros, que entram com
a natureza.
Nesse modelo, o capital financeiro entra com o capital. Do valor bruto de produção agrícola ao redor de 160 bilhões de
reais, os bancos entram com aproximadamente 110 bilhões todos os anos, financiando a compra dos insumos e cobrando os juros, sua parte na mais-valia agrícola. E as empresas transnacionais fornecem os insumos agrícolas, máquinas, fertilizantes químicos e, sobretudo, os venenos agrícolas. A produção agrícola depois
se destina ao mercado mundial, as chamadas commodities agrícolas.
Esse modelo construiu então uma forma de produzir, uma matriz tecnológica que combina grande propriedade, que
vai aumentando a escala de produção a
cada ano, monocultivo, se especializando
num só produto de exportação, mecanização intensiva, pouco emprego de mãode-obra direta e uso intensivo de venenos
agrícolas.
As consequências desse modelo que se
tornou hegemônico nos últimos dez anos,
e que atua independente de tudo, já apresentam seus resultados perversos, para o
meio ambiente, para a economia brasileira, para o rendimento econômico dos
próprios fazendeiros e, sobretudo para a
saúde dos brasileiros.

Em termos econômicos, segundo a
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), esse padrão de exploração
econômica levou a uma matriz básica de custo de produção, em que os fazendeiros capitalistas brasileiros gastam
em média, 24% com fertilizantes químicos, quase todos importados, 15% de todo capital investido em venenos, e mais
6% em sementes transgênicas. Pagam
em média 2% de royalties para as empresas de sementes, totalizando 47% de
todo seu custo. E gastam apenas 4% com
mão-de-obra de trabalhadores rurais
brasileiros e ficam, no final, com 13%
de lucro. Ou seja, a conta é clara. Nossa
agricultura está totalmente subordinada
aos interesses do capital financeiro e estrangeiro e transfere a eles a maior parte do valor de produção.

O Brasil se transformou no
maior consumidor mundial de
venenos agrícolas. Consumimos
sozinhos 20% de todos os
venenos do mundo
Os resultados no meio ambiente são
catastróficos. Hoje 80% de todas as terras cultivadas são utilizadas no monocultivo da soja/milho, cana de açúcar,
algodão e na pecuária extensiva. Isso
tem gerado um desequilíbrio da biodiversidade na natureza, que se agra-

va com aplicação dos venenos agrícolas,
que matam tudo.
Com essa destruição da biodiversidade
pelo monocultivo e pela aplicação dos venenos se gera um desequilíbrio também
no regime das chuvas e nas condições climáticas de todo território brasileiro. Essa
é a razão fundamental da ocorrência mais
frequente de secas mais duras e de enchentes mais torrenciais em todas as regiões do país.
Também se percebe as consequências na saúde humana e animal. O Brasil se transformou no maior consumidor mundial de venenos agrícolas. Consumimos sozinhos 20% de todos os venenos do mundo. As dez maiores empresas mundiais produtoras de venenos, que
começaram na primeira e segunda guerra mundial produzindo bombas químicas, agora produzem venenos. São elas:
Sygenta, Bayer, Basf, Dow, Monsanto,
Dupont, Makhteshim (de Israel) Nufarm
(Austrália) e Sumimoto e FMC (Japão).
São todas empresas transnacionais que
controlam os venenos no mundo e aqui
no Brasil. Os fazendeiros gastaram 7,3 bilhões de dólares comprando venenos nessas empresas.
Os venenos, por serem de origem química, não se degradam na natureza. Eles
matam os insetos, as bactérias no solo, afetam a fertilidade, contaminam as
águas subterrâneas, contaminam as chuvas - muitos desses venenos secantes evaporam e ficam na atmosfera e depois retornam com as chuvas. E contaminam os
alimentos que as pessoas consomem.
No organismo das pessoas estes venenos geram todo tipo de distúrbio, vão se

acumulando, afetam órgãos específicos,
até produzirem câncer com a destruição
das células.
O Instituto Nacional do Câncer tem
denunciado e o Brasil de Fato repercutido que no país devem ocorrer ao redor de um milhão de novos casos de câncer por ano. A maior parte deles originários de alimentos com agrotóxicos. Destes, se diagnosticados com tempo, os médicos podem salvar 40%. Portanto, estamos diante da iminência de um verdadeiro genocídio provocado pelos agrotóxicos: o “agrocâncer”. Inclusive o câncer de
mama, agora aparece entre mulheres de
todas as idades e tem entre suas causas
principais os agrotóxicos!
Isso e muito mais foi agora denunciado
por um extenso e profundo relatório produzido pela Associação Brasileira de Pós
Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco).
O documento alerta para os riscos e conseqüências que o uso generalizado de venenos agrícolas está provocando na saúde dos brasileiros.
Somamo-nos à Campanha Nacional
Contra o uso de Agrotóxico e pela Vida
que reúne mais de 50 entidades nacionais da sociedade brasileira, em sua missão permanente de conscientizar a população, os verdadeiros agricultores, as entidades e os parlamentares para que se
ponha um fim ao uso de venenos em nosso país. E que, sobretudo, se penalize as
empresas transnacionais fabricantes. Essas empresas deveriam, inclusive, serem
obrigadas a pagar ao SUS o custo do tratamento do câncer e de outras enfermidades comprovadamente originarias do uso
de venenos em nossa alimentação.
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Transnacionais controlam a produção
dos venenos e só querem lucros
AGRONEGÓCIO
Fabricantes de agrotóxicos
assolam agricultura
camponesa
Eduardo Sales de Lima
da Redação
O AGRONEGÓCIO no Brasil concentra
as terras e a riqueza no campo. Principalmente por meio da pressão do setor sobre o poder público, implementou-se um
modelo de produção refém dos grandes
monocultivos e dos agrotóxicos. “A bancada ruralista tenta fazer com que esses
pilares sejam intocáveis e ampliar as bases desse modelo”, salienta Nívea Regina
da Silva, integrante da coordenação nacional do Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
A pressão do setor espalhou-se para outras áreas do poder público (para
além do Congresso Nacional), como junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e à Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz). “A primeira atitude das
empresas era ir contra a Anvisa dizendo
que a gente não poderia fazer isso (proibir determinados agrotóxicos). Mas se
não fôssemos nós, então quem o faria?”,
questiona Luiz Cláudio Meirelles, gerente-geral de Toxicologia da Anvisa.
Como mais um exemplo do poder dessas empresas está a estreita relação entre a Monsanto e a Empresa Brasileira de
Agropecuária (Embrapa). De acordo com
um recente artigo de Frei Gilvander Luís
Moreira, consultor da Comissão Pastoral
da Terra (CPT), grande parte das pesquisas realizadas pela agência no último período têm sido implementadas para beneficiar as grandes empresas do ramo
de agrotóxicos, como a própria Monsanto, que no ano de 2010 doou à Embrapa
R$ 5,9 milhões para investir em pesquisas nos três anos seguintes.
O órgão de pesquisa, que é público, pediu liberação do herbicida glifosato para
a cultura da mandioca. Um dos agrotóxicos mais vendidos pela Monsanto no

país é o Roundup, que tem como principal componente ativo o glifosato. O uso
constante do glifosato tem provocado a
aparição de resistência por parte de algumas plantas, levando a um aumento
progressivo das doses usadas, e assim a
uma desvitalização e perda de fertilidade da terra.
Frei Gilvander cita o agrônomo Rubens Onofre Nodari, mestre em Fitotecnia e professor na UFSC (Universidade
Federal de Santa Catarina), que por sua
vez afirma que além dos danos ao meio
ambiente, o glifosato traz problemas à
saúde pública, como o aumento da incidência de certos tipos de câncer e alterações do feto por via placentária.
Isso elucida o fato de que por aqui podem ser usados produtos que são proibidos na União Europeia e nos Estados
Unidos há mais de 20 anos.

A primeira atitude das
empresas era ir contra a
Anvisa dizendo que a gente
não poderia fazer isso
Círculo vicioso

De acordo com a professora doutora do
Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo (USP) Larissa Mies
Bombardi, toda a literatura que discute
intoxicações por agrotóxicos mostra que
a exposição ao veneno leva a alterações
neurológicas, a neuropatologias. Depressão e ansiedade seriam as mais leves, segundo ela.
Larissa realizou uma pesquisa sobre
os casos de intoxicações e mortes por
agrotóxicos no Brasil, com dados de
1999 a 2009. Seu levantamento aponta que foram notificadas 25.350 tentativas de suicídio por meio do uso de agrotóxicos no período, e 1876 mortes foram registradas. “A escolha desse caminho é significativa, o trabalhador usa [o
agrotóxico]para causar sua própria morte o instrumento que o subordina, que o
deixa doente, que pode levar ao endividamento”, afirma.

Outra questão é que o camponês não
tem controle do preço do final de seu
produto. Como lembra Nívea Regina, do
MST, quando existe muita oferta no mercado, o preço do produto agrícola diminui, mas o preço dos agroquímicos não
depende disso. Dessa forma, a renda dos
pequenos produtores muitas vezes fica
reduzida, e eles trabalham muitos anos
em meio a dívidas e com prejuízo.
Na medida em que o agricultor compra, por exemplo, um semente transgênica num determinado ano, terá que fazer o mesmo nos 12 meses seguintes.
Junto da semente terá que comprar o
veneno específico que se adaptará a ela.
Trata-se de um círculo vicioso.
Seis grandes empresas estrangeiras
– Monsanto, Syngenta/Astra Zeneca/
Novartis, Bayer, Dupont, Basf e Dow –
controlam mais de 70% do mercado de
agrotóxicos no Brasil. São originárias de
basicamente três países: Estados Unidos, Suíça e Alemanha. De acordo com
o Anuário do Agronegócio de 2010, as
empresas que vendem veneno tiveram
uma receita líquida de R$ 15 bilhões.
Sem veneno

Para mudar isso, de acordo com Nívea, o Estado precisa prover os agricultores com a condição de comprar
os insumos livres dos agrotóxicos. Hoje, os agricultores vendem as suas duas
ou três próximas safras para garantir a
compra de seus agrotóxicos. Ela defende que seja motivada também pelo Estado a produção de semente própria. “E
que tenham o financiamento de crédito
bancário, como o Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf), sem que sejam obrigados a ter,
no seu projeto, a utilização do agrotóxico”, elucida Nívea.
Ela explica que os bancos não aceitam
os projetos agroecológicos, com a desculpa de que eles são mais suscetíveis
a impactos climáticos e outras intempéries. “Isso não é verdade,” refuta. Nívea explica que a agricultura camponesa
tem um processo de consórcio de culturas. “Fica menos suscetível a ataques de
pragas; há uma barreira física”, conclui.
(Colaboraram Joana Tavares e Patrícia Benvenuti)

Agroecologia é alternativa
Antônio Cruz/Abr

Produção de orgânicos
tem vantagens para
consumidores e produtores
Patrícia Benvenuti
da Redação
O CRESCENTE número de enfermidades associadas ao uso de agrotóxicos traz
à tona a necessidade de se consumir alimentos saudáveis e livres de substâncias
químicas. Nesse contexto, a agroecologia
surge como a melhor alternativa.
No dossiê Um alerta sobre os impactos dos Agrotóxicos na Saúde, lançado
no final de abril pela Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco), a implantação de uma
Política Nacional de Agroecologia aparece como principal prioridade nas
ações concretas.
“A agroecologia é uma esperança e
uma possibilidade de construir outro
modelo que não é somente a exclusão
dos agrotóxicos, mas um modelo que
prioriza o diálogo dos saberes do homem do campo com o saber científico”,
afirma o chefe do Departamento de Saúde Coletiva da UnB e do GT de Saúde e
Ambiente da Abrasco, Fernando Ferreira Carneiro.
Incentivo

Para a médica sanitarista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Lia Giraldo, é preciso exigir mais investimentos do poder público que, segundo ela, foi
o principal responsável pelo aumento do
uso de agrotóxicos no país.
No Brasil, os agrotóxicos foram primeiramente utilizados em programas
de saúde pública, no combate a vetores
e controle de parasitas, passando a ser
usados de forma intensiva na agricultura
a partir da década de 1960. A intensificação do uso ocorreu em 1975, com o Plano Nacional de Desenvolvimento (PND),
que obrigava o agricultor a comprar uma
quantidade definida de agrotóxicos para
obter recursos do crédito rural.
“Esses produtores passaram a usar
agrotóxico com incentivo do governo.
O crédito rural obrigou os agricultores
a usarem agrotóxicos”, acusa a pesquisadora. A concessão de impostos, hoje,
é uma das vantagens concedidas a esses
produtos.

A agroecologia é uma esperança de construção de outro modelo agrícola para o país

Já a população, destaca Lia, deve priorizar cada vez mais o consumo de itens
sem agrotóxicos, incentivando, assim, o
mercado de produtos agroecológicos.
“Na hora em que a gente começar a
dar mais apoio à agricultura orgânica e à
agroecologia, vamos ter mais oferta desses produtos a preços compatíveis. E vai
baratear a produção porque o agricultor
não vai gastar dinheiro com esses insumos”, diz.
Com a política nacional de agroecologia e produção orgânica, o governo espera ampliar para 300 mil, até 2014, o número de famílias envolvidas na produção
de produtos agroecológicos, além de incentivar seu consumo.
Atualmente, 200 mil famílias estão
empregadas na produção de orgânicos.
Para alcançar a meta, uma das ações previstas é a implantação de projetos agroecológicos em assentamentos de reforma agrária.
Saúde

A preocupação com a saúde também
leva a coordenadora da Área de Câncer
Ocupacional do Instituto Nacional do
Câncer, Ubirani Otero, a se posicionar
contra o atual modelo agrícola e em favor
de uma política agroecológica. Em abril,
o Inca lançou o documento Diretrizes
para a Vigilância do Câncer Relacionado ao Trabalho, onde aponta a associação entre o uso de agrotóxicos e o aparecimento de diversos tipos de câncer.
“Quando a gente fala de agrotóxicos

não está apenas falando de um produto
ou um agente, está falando de um grupo grande de produtos. O trabalhador
não utiliza apenas um agente para fazer a
aplicação, ele faz uma mistura”, explica.
Diante dos riscos e das evidências, Ubirani aponta a necessidade de mudanças.
“Nossa recomendação é que essa prática
do grande uso de agrotóxicos, muitas vezes maior do que o necessário, seja gradualmente desestimulada e que o agricultor tenha condições de não mais utilizar agrotóxicos”, afirma.
Novos mercados

A aposta pela agroecologia também
pode fazer com que muitos produtores
possam vender seus produtos para locais que, há muito tempo, já baniram os
agrotóxicos.
Em fevereiro deste ano, carregamentos de suco de laranja brasileiros foram barrados pelos Estados Unidos
por conterem resíduos de Carbendazim, um fungicida proibido pelo governo estadunidense desde 2009. O episódio, para Carneiro, mostra a necessidade de o país se adaptar á lógica de produzir alimentos que não sejam prejudiciais à saúde.
“Ainda temos que lutar por uma verdadeira revolução agroecológica no
Brasil, botar para trás essa Revolução
Verde e ser um grande produtor mundial de alimentos saudáveis. Essa tem
que ser a meta de desenvolvimento”,
afirma Fernando.

