CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão Especial PL 3200/15 - Regula Defensivos Fitossanitários

REQUERIMENTO
(Dos Srs. Heitor Schuch)
Solicita a inclusão da Contag e Contar na Audiência
Pública para “debater o gerenciamento dos riscos
química e ocupacionais dos trabalhadores. ”.

Senhora Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, a inclusão dos seguintes no requerimento nº
08/2016 do Sr. Luiz Nishimori que requer a realização de audiência pública no âmbito da
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei 3200, de 2015, para debater o
gerenciamento dos riscos químicos ocupacionais.
 Alberto Ercílio Broch, Presidente - Confederação Nacional dos Trabalhadores
e Trabalhadoras na Agricultura (Contag).
 Antônio Lucas Filho (GO), Presidente - Confederação Nacional dos
Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais (Contar)
JUSTIFICAÇÃO
É imprescindível que neste sejam levados em consideração as pessoas que são
meio neste processo, os trabalhadores e assalariados rurais responsáveis pela aplicação dos
defensivos, interagindo diretamente com os mesmos estando apostos aos seus efeitos.
Os assalariados rurais a nível de Brasil, são representados pela Confederação
nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais – Contar.
A Confederação nacional dos Trabalhadores na Agricultura – Contag, por sua
vez representa os agricultores familiares de todo o Brasil que tem sua produção calcada em cima
do atual modelo tecnológico que privilegia o uso dos químicos, os quais são aplicados
diretamente pelos agricultores, muitas vezes sem o conhecimento necessário.
São abordadas, simultaneamente, todas as atividades de trabalho que
envolvem exposição e risco de intoxicação (aquisição, transporte, armazenamento, preparo e
aplicação, destino final de embalagens vazias e lavagem de roupas/EPI contaminados).

O paradigma do “uso seguro” de defensivos sustenta-se em medidas de controle dos
riscos na manipulação desses produtos. No entanto, estudos realizados em diversas regiões do
País revelam um quadro de exposição e danos à saúde de trabalhadores rurais, evidenciando a
ineficácia deste paradigma.
Diante do exposto, solicitamos a aprovação do presente requerimento pelos nobres
pares.

Sala da Comissão, em

de

de 2016.

Deputado Heitor Schuch (PSB/RS)

