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Sim, as mesmas substâncias que contaminam a nossa comidas também são jogadas
dentro de nossas casas pelos carros fumacê, e colocadas dentro das caixas d'água,
contaminando nossa água de beber. O produto mais utilizado atualmente nos
fumacês é o Malathion, de classificação toxicológica média para a saúde e muito
perigoso para o meio ambiente, segundo os órgãos de controle. A agência
internacional de pesquisa sobre câncer considera que o Malathion pode causar
câncer.
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Outro produto muito perigoso ao qual estamos expostos é o pyriproxyfen. Ele tem
sido jogado nas caixas d'água para matar as larvas do mosquito, mas isso também faz
com que tenhamos que beber este agrotóxico. Este produto inibe o desenvolvimento
das características adultas do inseto, agindo como desregulador endócrino. Outro
agrotóxico utilizado na água é o diflubenzuron, que pode se transformar em um
subproduto possivelmente cancerígeno.
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Como em toda crise, sempre aparecem os oportunistas: o ruralista Valdir Colatto
(PMDB-SC) tenta agora autorizar o uso de aviões agrícolas para espalhar venenos nas
cidades. Querem jogar agrotóxicos sobre nossas crianças, contaminando o ar, água e
casas, em nome do lucro do agronegócio e suas empresas de aviação.
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Mas agrotóxico é a única maneira de
controlar o mosquito transmissor das
doenças?
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É preciso lembrar que as condições a maior parte da ocorrência de doenças
transmitidas pelo mosquito ocorre em zonas da periferia, onde falta esgoto e água
tratada. Por isso, ao invés de agrotóxicos, devemos exigir que se faça nas nossas
comunidades o saneamento ambiental, que consiste em 4 ações principais:
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A falta d'água, que atinge principalmente as periferias das cidades e zonas mais
pobres do país, favorece bastante a proliferação dos mosquitos, pois a população é
obrigada a guardar água em casa. O esgoto a céu aberto, o lixo na rua e água da
chuva parada também facilitam a vida da mosquita no hora de botar seus ovos.
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Por isso, exigimos:
* Imediata revisão do modelo de controle de insetos: o foco deve ser a
ELIMINAÇÃO DO CRIADOURO, e não do mosquito
* Suspensão do uso de produtos químicos no ar e na água de beber
* Adoção de métodos mecânicos de limpeza e de saneamento ambiental.
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