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Estamos em um debate interessante que vem ga-
nhando espaço na agenda brasileira: os agrotóxicos. 
Da mesa do bar ao telejornal, no congresso nacional 
e até em programas de humor, os agrotóxicos estão 
na “boca do povo”. Segundo o Sindiveg, entidade 
dos fabricantes de agrotóxicos, nosso consumo de 
agrotóxicos foi de 886.250 toneladas em 2017, em 
área plantada 65,9 milhões de hectares (Embrapa), 
são 13,45 kg/ha/ano (Garattoni, 07/08/19). Primeiro 
lugar no consumo de agrotóxicos no mundo e não 
dá para comemorar. Trazemos um resumo de duas 
pesquisas sobre agrotóxicos no Brasil e suas con-
sequências para nossa saúde, sem falar em água, 
solo e alimentos, porque aí fica intragável.

A primeira do Ministério da Saúde feita pelo 
Instituto Butantã, publicado pelo Estadão (Jansen, 
04/08/2019), afirmando que “Não existe quan-
tidades seguras de agrotóxicos, pois se eles não 
matam, causam anomalias, (...) nenhum dos peixes 
submetidos aos testes se manteve saudável”, segun-
do a imunologista Mônica Lopes Ferreira, diretora 
do Laboratório Especial de Toxinologia Aplicada. 
Foi usada a plataforma Zebrafish (Peixe zebra), 
metodologia reconhecida no mundo todo para tes-
tar toxinas na água. Foram testados 10 pesticidas, 
desde as doses mínimas indicadas até 1/30 dessas 
dosagens entre 24, 48, 72 e 96 horas na água, com 
ovas fertilizadas dos peixes. O glifosato, melathion 
e piriproxifem causaram a morte dos embriões em 
24 horas de exposição, independentemente da 
concentração do produto e os demais mataram ou 
deformaram os peixes que não morreram. “Nunca 
poderemos dizer que será igual (aos peixes). Mas, 
como geneticamente somos 70% iguais a esses 
animais, é muito alta a probabilidade de que a expo-
sição aos agrotóxicos nos cause problemas”, afirma. 

Também foi noticiado pela TV Anhanguera de 
Goiás (05/07/2019), uma pesquisa de 10 anos da 
doutoranda Jhenefer Aguiar Ramos, do Lab. de 
Mutagênese, do Dep. de Biologia da UFG - Uni-
versidade Federal de Goiás, demonstrando que 
a exposição de 200 trabalhadores/as ao uso de 
agrotóxico, comparado com outros trabalhadores 
sem contato com agrotóxico, nos primeiros houve 
danos/lesões no seu DNA, tendo até cinco vezes 
mais quebras do material genético. “Se eles não 
tiverem um sistema de reparo eficiente, se tiver 
vários danos e não houver esse reparo, sim, eles 
podem ter uma maior propensão em desenvolver 
câncer”, assegura.

Ao evidenciar essas pesquisas sobre os agrotó-
xicos, não se trata de opinião, ser a favor ou contra. 
Mas de estudos de referência, de ciência que nos 
provoca a pensar sobre as consequências nefastas 
para a sociedade brasileira esse modelo de produ-
ção do agronegócio, onde o governo libera em sete 
meses o registro de 290 novos agrotóxicos (Época 
Negócios, 23/07/19), indo na contramão da nossa 
existência, que é o esforço pela manutenção da vida 
na Terra. Esse debate nos interessa, porque esta-
mos “dançando na beira do abismo” sob a “chuva 
de agrotóxicos”, negando a ciência, guiado pelo 
obscurantismo desses dias. E temos alternativas. 

PALAVRA DO LEITOR

ENVIE SEU TEXTO PARA 
materia@jornalarauto.com.br

O agrotóxico é tóxico

JOÃO PAULO REIS COSTA
Coordenação da AAVRP

SANTA CRUZ

Feirão Carro Nota 10 teve mais de 140 vendas
Um sucesso! É assim que 

foi definida a 21ª edição do 
Feirão Carro Nota 10 em Santa 
Cruz do Sul. Mais de três mil 
pessoas de todo o Estado pas-
saram pelo Parque da Okto-
berfest no fim de semana. Mais 
de 400 carros das 20 empresas 
associadas estavam á disposi-
ção dos visitantes.

De acordo com o presidente 
da Associação dos Revendedo-
res de Veículos de Santa Cruz 
do Sul (Arevesc), Luciano Sins, 
mais de 140 veículos foram 
vendidos. “Foi um baita even-
to. Só temos que agradecer a 
quem compareceu, aos clientes 
e associados, e sem falar do 
tempo que colaborou muito. 
Em 2020, o evento será, nova-
mente, um sucesso”, destaca.

De perto, ou de longe, para 
apenas prestigiar ou com in-

tenção de compra, quem veio 
conferir, aprovou. Foi o caso 
de Regina Pereira, de 49 anos, 
Alencar Morati, de 42 anos, 
e Vitor Morati, de 11 anos. 
Uma família de Caçapava 
do Sul, que viajou 1h30min 
e encontrou no evento, uma 
oportunidade para sair de 

carro novo. “Estávamos pro-
curando um carro, e aqui 
encontramos várias opções, 
sem precisar ir de loja em loja 
para avaliar e comparar os 
preços. Já conhecíamos Santa 
Cruz, então retornar aqui para 
fechar negócio valeu a pena”, 
afirmou Regina.

Feirão movimentou Parque da Oktoberfest 
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