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O Pacote do Veneno, que amplia o uso de 
agrotóxico nos alimentos dos brasileiros, foi 

aprovado na última segunda-feira (25), por 18 votos 
a 9, na Comissão Especial criada para analisar os 29 

projetos de lei anexados ao Projeto de Lei (PL) nº 
6.299/02, que revoga a atual Lei dos Agrotóxicos. O 
PL será encaminhado para o plenário da Câmara dos 

Deputados e, se aprovado, seguirá para o Senado.
Durante uma audiência pública realizada  terça-

feira (26), de outra Comissão Especial, o PL do Veneno 
e a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos 

(PNaRA foram discutidos pelos excluídos do debate 
sobre a revogação da lei dos agrotóxicos.
Marcia Sarpa, pesquisadora do Inca, apontou 
que há comprovação científica, nacional e 

internacionalmente, que o contato com agrotóxicos 
aumenta as chances de desenvolvimento de doenças 
cancerígenas. Não existe limite seguro para agentes 

considerados mutagênicos, carcinogênicos ou 
teratogênicos”, afirmou.

Larissa Bombardi, professora de Geografia da 
USP,  abordou porque o Brasil consome tantos 

agrotóxicos. “A questão central está no modelo 
econômico brasileiro: até os anos 80, exportávamos 

mais manufaturados dos que insumos básicos, 
tendência que se reverteu nas últimas décadas, nas 
quais o agronegócio retomou sua proeminência. 

Não somos apenas o maior consumidor mundial, nós 
consumimos 20% de todo agrotóxico comercializado 

no mundo. De 2000 a 2014, mais do que dobrou.”
Parlamentares de oposição realizaram diversos 

requerimentos para que instituições de pesquisa 
científica fossem ouvidas durante as discussões do 

“Pacote do Veneno” na Comissão Especial que debateu 
o PL, entretanto, a maioria ruralista rejeitou os 

pedidos neste sentido.

Especialistas rechaçam 
‘Pacote do Veneno’ e apontam impactos dos 

agrotóxicos na saúde humana 

Trecho de matéria escrita por Rafael Tatemoto
  para  www.brasildefato.com.br

Na edição 1487 do boletim ‘A Voz do sintsef’, de 
ontem (27/06/18), na matéria sobre os planos de 
autogestão, a manchete está errada. Onde se lê 
Especialistas rechaçam ‘Pacote do Veneno’ e apontam 

impactos dos agrotóxicos na saúde humana, deve se 
Ler Audiência pública no Senado debate planos de 
autogestão. Desde já agradecemos a compreensão!

Hoje, 28/06, as servidoras e os Servidores 
do Ministério da Saúde/Nuvet realizaram, 

em conjunto com a Direção Colegiada, uma 
assembleia para a escolha dos delegados que 

participarão do 12º Congresso do Sintsef. 
Também fizeram parte da pauta informes sobre 
as articulações feitas pela Condsef e questões 

jurídicas.

Erramos

Veja quem votou 
a favor do PL do Veneno

Assembleia com servidores(as)
 do MS -Nuvet
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