O PL DO VENENO
Cada brasileiro consome 7,3
litros de agrotóxicos por
ano. E os ruralistas querem
aumentar essa quantidade!

Está em curso no Congresso Nacional um dos maiores
retrocessos na legislação brasileira. Os ruralistas querem
trocar a atual Lei de Agrotóxicos no Brasil por uma “Lei de
Defensivos Fitossanitários”. O PL do Veneno, além de
trocar o nome “Agrotóxico” por outros mais amenos, vai
permitir o registro de agrotóxicos mais perigosos, e com
mais facilidade do que atualmente.

Hoje no Brasil existem 381 ingredientes ativos e 1808 produtos formulados de agrotóxicos registrados. Mas o agronegócio precisa de mais, porque é um modelo químicodependente: quanto maior o uso de venenos e fertilizantes, maiores os danos ao solo
e à natureza, que levam à necessidade de mais venenos e fertilizantes. Além disso, o
desmonte na legislação se fortalece justamente no ano em que a indústria de agrotóxicos teve queda de 20% em seus lucros.

O campo e a cidade precisam se unir para exigir
comida saudável na mesa de todas as crianças
desse país, e para isso devemos incentivar a
produção agroecológica de alimentos.

PULVERIZAÇÃO AÉREA É CRIME!
Os agrotóxicos podem ser aplicados de diversas formas, mas uma delas é
especialmente perigosa: a Pulverização Aérea, em que o veneno é despejado por avião. Como não se tem controle sobre o vento, o agrotóxico se
espalha por vários quilômetros, contaminando rios, florestas, plantações
orgânicas e todas as pessoas que estiverem ao redor.

Como a sede de lucro dos ruralistas não tem limites,
eles querem pulverizar de avião também nas
cidades, com a desculpa de combater o mosquito da Dengue. Isso só vai tornar o mosquito mais resistente, e colocar em
perigo toda a população. Um dos
agrotóxicos utilizados será o
Malathion, classificado como
provavelmente cancerígeno
para humanos.

A pulverização aérea tem
sido usada como arma
química contra indígenas
e populações do campo.
Exigimos o fim da pulverização aérea no campo e
na cidade!

Para informações e contato:
http://contraosagrotoxicos.org
contraosagrotoxicos@gmail.com

