Comunicado CONDSEF/FENADSEF nº 18/2018.
Brasília-DF, 13 de agosto de 2018.

COMISSÃO NACIONAL DOS INTOXICADOS
COORDENAÇÃO NACIONAL
PREPARAÇÃO PARA O ATO NACIONAL DOS INTOXICADOS
DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018 EM BRASILIA - DF

Aos
Dirigentes das entidades sindicais filiadas à CONDSEF/FENADSEF

Conforme
deliberado
no
Conselho
Deliberativo
de
Entidades
da
CONDSEF/FENADSEF, foi aprovado ato nacional dos intoxicados a ser realizado em Brasília
no dia 12 de setembro de 2018.
Consideramos este ato como uma das últimas cartadas sobre o assunto em cobrança
política ao governo federal sobre sua responsabilidade social perante esses trabalhadores,
uma vez que a maioria dos estados já realizaram diversos atos em seus estados: audiências
públicas nas assembleias legislativas estaduais, encontros e denúncias aos órgãos
competentes. Da mesma forma, em nível nacional, já promovemos várias investidas de
cobranças ao governo federal: audiências com autoridades competentes ao caso, com
protocolo de dossiê sobre o assunto; projetos de lei na Câmara e no Senado Federal e
Audiência Publica na Comissão dos Direitos Humanos do Senado Federal. Tendo sido ainda,
formulada denúncia à Corte Interamericana dos Direitos Humanos, entidade vinculada
Organização dos Estados Americanos – OEA.
Diante dessas investidas já realizadas, torna-se imperioso que cada estado se empenhe
em coletar informações para confeccionarmos um dossiê da situação a ser reiterado o assunto
às autoridades competentes, documento este, a ser protocolado por ocasião da realização do
ato nacional no dia 12 de setembro de 2018.
Consideramos que uma das informações importantes a serem levantadas, refere-se ao
quadro de mortalidade dos trabalhadores que manusearam pesticidas nos combates às
endemias pais afora. Já que em dados preliminares levantados por Rondônia, Acre e Mato
Grosso, mostram números alarmantes, registrando alto percentual de mortalidade precoce em
relação à expectativa de vida nacional. Outra informação importante é a maioria dos óbitos
ocorreram abaixo de 30 anos pós contado com o DDT e outros pesticidas.
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Em razão da dificuldade de reuniões presenciais para organizar o ato nacional, em
especial a confecção de um documento “Dossiê” sobre os Intoxicados, utilizaremos grupo de email e WhatsApp para interagirmos sobre o assunto.
Para levantamento das informações para confecção do ”Dossiê dos Intoxicados”
estamos estipulando o dia 27 de agosto de 2018, de forma, que a comissão organizadora do
evento possa consolidar os dados e elaborar o documento. Devendo as entidades estaduais
preencherem os formulários padrão de coleta dos dados dos óbitos enviados em anexo.
Estamos sugerindo que a comissão organizadora do evento, fique sob a
responsabilidades de membros da direção nacional da Condsef/Fenadsef, que estejam
envolvidos com o segmento dos intoxicados; membros do DESC e um representante de cada
estado participante.
Segue, em anexo, programação sugerida para o ato nacional.

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef
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