
Nova Santa Rita, 30 de novembro de 2021.

CARTA de REPÚDIO

Escrevemos estas palavras com pesar, e com muita indignação.
Há poucos dias, fizemos aniversário "da deriva de novembro de 2020", aplicação aérea de
agrotóxicos, pulverizados nas áreas vizinhas (granja do arroz) ao nosso Assentamento.
Durante todo esse ano passamos por inumeráveis situações, de constrangimento, de perda,
de raiva, dor, perdemos temporariamente a nossa fonte de renda, perdemos a nossa saúde,
e ainda, em Março de 2021, após a 2da liminar da justiça federal que proibia a pulverização
aérea de agrotóxicos, fomos vítimas de atentado criminoso …
Mas também tivemos momentos de luta, e conquistas coletivas, de solidariedade, e como
quase nunca aconteceu, de conquistas jurídicas: três liminares da Justiça Federal, um
parecer do Ministério Público Federal, e diferentes propostas, documentos e solidariedade
de organismos renomeados como a AGAPAN o Conselho Estadual de Direitos Humanos, o
CONSEA, a ABRASCO e a FIOCRUZ, todas elas enxergando um rumo possível, o FIM da
Pulverização aérea de agrotóxicos em Nova Santa Rita.
Pois bem, hoje, dia 30 de novembro de 2021, desde as 6hs da manhã, começou o "zumbido
do avião" decolando e pousando em várias oportunidades, desde "a granja" (que está
proibida pela Justiça Federal), não só por causa dos prejuízos que sofremos o ano passado,
nos assentamentos Itapuí, Santa Rita de Cássia II, Eldorado, senão também, porque a
própria licença ambiental proíbe o uso de pulverização aérea de agrotóxicos em áreas que
pertencem a Área de amortecimento do Delta do Jacuí. Também se escutaram repetidas
vezes, cada vez que o avião decolou, um foguetório vindo dos arredores da granja, talvez
celebrando o desprezo pela ordem judicial e por quem mora perto, em uma área cobiçada,
território de reforma agrária.
Infelizmente, fica pra nós, ir atrás das provas, tirar fotos ou filmar vídeos, com escassos
recursos, e possibilidades. Fica conosco "o ônus da prova"...
Porém, as famílias atingidas pela Deriva do Assentamento Santa Rita de Cássia II de Nova
Santa Rita, nunca deixaram de expressar a sua insatisfação com uma lei municipal
(PL37/2021), que em vez de proibir a pulverização aérea de agrotóxicos, só regulamenta o
seu uso.
Também conseguimos construir com recursos próprios (doações das próprias famílias
atingidas) e assessoria da universidade, 3 micro estações meteorológicas, dentro do
assentamento, para que seja uma ferramenta que sirva para registrar aquilo que os
organismos municipais e de fiscalização deveriam (o município não possui nenhuma
estação meteorológica dentro do seu território), portanto a lei municipal só funciona no
papel.
O que devia ser um pré requisito da fiscalização e cumprimento duma lei, seguir a
regulamentação existente e bula de qualquer insumo, especialmente de agrotóxicos, para a
sua aplicação, ter dados importantes tais como temperatura, velocidade e sentido do vento
entre outras.
Já entre os dias 08 a 12 de Novembro de 2021, houve suspeita de deriva e inclusive foram
feitas denúncias ao MAPA e Secretaria da Agricultura e que recolheram amostras.
A partir dos acontecimentos, surgem questionamentos:

● Como é fiscalizada uma ação, se não tem uma medição adequada de dados
fundamentais, para a sua aprovação??



● Como é que foi informado que a pulverização seria numa área, e o avião decolou,
pousou e deu várias voltas na nossa área baixa de plantio de arroz, e área vizinha
às áreas de várzea, colada ao rio??? e só depois de dar voltas e voltas se dirigiu até
a outra área que havia sido requisitada a permissão???

● Como é que o cumprimento de uma lei se restringe só a informar que vai ser
aplicado algo, em alguma lavoura, e se aprova para um dia, ou uma área, e é
realizada outro dia, ou em horário que não têm supervisão, ou em área que não foi a
solicitada????

Sentimos um grande descaso, será que a nossa área devia ser uma "área de sacrifício",
frente a inoperância da lei, a omissão da fiscalização, e o desconhecimento duma ordem
poder judiciário federal???
Será que somos invisíveis, perante os olhos do poder político e econômico "do
agronecrócio", "o agrotech" que lucra com a vida das pessoas???
Hoje novamente, solicitamos os informes referentes às autorizações de vôo que foram
realizadas até a data. Tendo em conta que faz pouco mais de um mês entrou em vigência a
lei municipal de regulamentação de uso de agrotóxicos. Tais informações foram requisitadas
há duas semanas, em função de suspeita da deriva agrotóxicos (citada anteriormente), e
ainda não se receberam os relatórios.
Hoje, com muita tristeza, observamos a indiferença dos poderosos, o desprezo pela vida, e
pela dignidade, o descaso, o desprezo do poder político e econômico, pela Justiça.

Ressistiremos!
Será justiça!

Famílias assentadas e produtores agroecológicos do Assentamento Santa Rita de Cássia II

Dados de registro das micro estações meteorológicas instaladas no Assentamento
Santa Rita de Cássia II

Dia Hora Velocida
de vento

Sentido Temperatura

30/11 6:30 9,6 km/h Oeste 20,7*C

6:56 26 km/h Oeste 23,4*C

8:15 28km/h Oeste 23,6*C

9:00 28,9
km/h

Oeste 27* C


