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GTs da ABRASCO envolvidos:

• Saúde e Ambiente;

• Saúde do Trabalhador;

• Alimentação e Nutrição;

• Promoção da Saúde

• Vigilância Sanitária,

Demais instituições: UnB, UFMT, UFC, UFMG, UFRGS, UFG, UEG, UNIVASF,

UFRJ, UPE, UNIRIO, Fiocruz (CPqAM, ENSP, EPSJV, INCQS, Fiocruz-Ceará),

Embrapa-SINPAF e INCA

Em parceria com a Campanha Permanente Contra os

Agrotóxicos e pela Vida, Articulação Nacional de

Agroecologia, AS-PTA
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Quem faz o dossiê



Prefácio – Paulo Petersen (AS-PTA, ABA)

“Este dossiê é uma enorme

contribuição na luta contra o silêncio.

Ele grita. Grita contra a mentira

institucionalizada. Grita ao denunciar

o horror provocado pelo emprego

mortífero dos agrotóxicos no Brasil.

Grita ao fazer ressoar o grito de

vítimas desse horror”

Texto – Jaime Breilh

“A elaboração minuciosa e bem

construída que se inscreve como uma

das mais importantes contribuições da

América Latina à tradição dos

grandes livros de luta contra a

agricultura da morte, que se inspirou

na Primavera Silenciosa de Rachel

Carson (1962).”

Texto – Boaventura Santos

“Em vários continentes, estamos a

assistir à enorme concentração de

terra e à transformação de vastos

espaços em campos de monocultura

alimentar ou agrocombustível . (...) E

estes espaços coincidem com a maior

incidência da violência no campo”







 Maior consumidor mundial

 Contaminação da água, da chuva,

dos alimentos, do leite materno

 Dez ações urgentes !!!



“Vivenciamos, permanentemente, duas

contraposições ao capitalismo: viver e produzir

coletivamente, e trabalhar a terra sem aderir ao

pacote tecnológico do veneno, da química e da

destruição do meio ambiente.”

Coletivo do Assentamento 14 de agosto, RO





 Agronegócio não alimenta o mundo !!!



 Mais produção, mais

veneno

Etapas do processo produtivo do agronegócio e seus impactos na saúde do trabalhador, na população e no ambiente



 Promoção de conflitos ambientais

 Ecossistemas envenenados

 URGENTES!!! Agroecologia e Campanha

Contra os Agrotóxicos





 O papel social da ciência

 Opressão do agronegócio

 Resistência através da Agroecologia







“Queria muito saber a quem

peço ajuda sobre esse

trabalho porque pela

primeira vez estou

assistindo uma conversa

falando sobre os

agrotóxicos. Não sei como

veio parar aqui e o governo

dá cobertura, além desse

rapaz que morreu, tem

muitas outras doentes. Aqui

vem médico, vem, mas

nunca trataram sobre o

veneno. Fica meu pedido de

ajuda a quem pode nos

ajudar”

Manoel Gonzaga Dias, povoado Vila 

das Almas, MA



Impactos dos dossiês - 2012

A Revista Brasileira de Saúde Materno

Infantil em seu editorial de abril/junho de

2012 afirma que o Dossiê é

“um documento que deve

se tornar histórico”





Pulverização aérea de agrotóxicos na soja do entorno e sobre aldeia Xavante, MT, dezembro de 2012





 Produção de commodities,

menor produção de

alimentos

 Indústria de agrotóxicos



 Intoxicação em terras indígenas

 Pulverização aérea de agrotóxicos em

escolas rurais



 Pressão das empresas sobre

pesquisadores e instituições

 Liberação do uso do mosquito

transgênico



 Resultados de agrotóxico em água e alimentos

 Lei de emergência fitossanitária – Lei 12.873 de 24/10/2013

 Exoneração gerente GGTOX-ANVISA

Helicoverpa armigera



Documentários:

O veneno está na mesa 2 (Silvio Tendler)

Nuvens de Veneno (Beto Novaes)

Pontal do Buriti: brincando na chuva de veneno (Murilo Souza e Dagmar Talga)

Mesa de Controvérsias sobre Transgênicos, Consea - 07/2013

VIII Congresso Brasileiro de Agroecologia - 11/2013

III Encontro Nacional de Agroecologia - 05/2014

2º Simpósio Brasileiro de Saúde e Ambiente - 10/2014

ÀS LUTAS !!!



Atuação do Ministério Público no Fórum Nacional e fóruns

estaduais de combate aos impactos dos agrotóxicos

Encontro Nacional do Ministério Público – Projeto de Combate ao

Uso Indiscriminado de Agrotóxicos

Condenação da empresa Del Monte – Morte de Vanderlei Matos da

Silva, 31 anos por hepatopatia tóxica crônica

Acordo no caso de contaminação coletiva e condenação milionária

da Shell/Basf - morte de mais de 60 trabalhadores, malformações

fetais, disturbios hormonais, câncer

AS VITÓRIAS !!!



o 13 Caravanas Agroecológicas e
Culturais

o III Encontro Nacional de Agroecologia

o Politica Nacional de agroecologia e
produção orgânica (PNAPO) – 08/2012

o Comissão Nacional de Agroecologia e
Produção Orgânica (CNAPO) – Planapo



AS EXPERIÊNCIAS ...
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