PROGRAMA

Oficina “Agrotóxicos: impactos e alternativas”
Eixo Temático: Meio Ambiente, Clima e Vulnerabilidade
Período da atividade: de 08 a 12 de agosto de 2016
Objetivos: Debater os motivos que levaram o Brasil se tornar o maior consumidor de agrotóxicos
do planeta; os principais efeitos do uso de venenos na produção de alimentos sobre a saúde da
população, dos trabalhadores rurais e do meio ambiente; as dificuldades para se reduzir o uso de
agrotóxicos no país; a viabilidade de se produzir alimentos em grande escala sem uso de produtos
químicos tóxicos, entre outros temas.

Justificativa: O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Estima-se que cada
brasileiro ingira, indiretamente, uma média de 5,2 litros de venenos por ano, o equivalente a duas
garrafas e meia de refrigerante, ou a 14 latas de cerveja. Segundo o Dossiê Abrasco, 70% dos
alimentos in natura consumidos no país estão contaminados por agrotóxicos. Desses, de acordo
com a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 28% contêm substâncias não
autorizadas. Além disso, o país convive com a falsificação e o contrabando desses venenos. Esse
cenário tem gerado uma série de agravos à saúde dos trabalhadores rurais e da população, tem
comprometido a segurança alimentar e nutricional, especialmente de agricultores familiares, cada
vez mais dependentes de insumos químicos e sementes híbridas e da população em geral que
não tem acesso a um alimento de qualidade.

Facilitador: André Burigo, pesquisador e professor da Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio (EPSJV/Fiocruz), integrante do Grupo de Trabalho Saúde e Ambiente da Associação
Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) e um dos organizadores do Dossiê Abrasco sobre
Agrotóxicos.

Conteúdo Programático:
1 - Uso de agrotóxicos no Brasil
2- Agrotóxicos e meio ambiente
3 - Agrotóxicos e saúde
4 - Agrotóxicos e segurança alimentar
5 - Ameaças à redução do uso de agrotóxicos

Instruções:
Período de inscrição: 09 a 19 de agosto de 2016.
Inscrição:
Para se inscrever na oficina, é preciso estar cadastrado no site da Rede Mobilizadores. O
processo é simples, gratuito e rápido. Para fazer seu cadastro acesse:
<http://www.mobilizadores.org.br/coep/Publico/cadastrarMobilizador.aspx>.
Se você já é Mobilizador, clique em: <http://www.mobilizadores.org.br/oficina/agrotoxicosimpactos-e-alternativas/?eixo=meio_ambiente> e faça sua inscrição.
Material a ser disponibilizado:
• Entrevista com a facilitador da oficina
• Cartilha elaborada pela Equipe Mobilizadores
• Textos e vídeos sobre o tema
• Bibliografia sobre o tema
Minifórum:
Um minifórum, a ser realizado de 15 a 19 de agosto, permitirá que os participantes da oficina
tirem dúvidas a respeito do tema com a facilitadora, troquem experiências entre si e debatam o
assunto.
Alerta:
1º) a participação no minifórum é muito importante por se tratar de um espaço de discussão e
aprendizado;
2º) como subsídio para a oficina é fundamental a leitura do material recomendado;
3º) somente quem participar do minifórum receberá certificado de participação emitido pela Rede
Mobilizadores.
OBS.: Como não realizamos processo de acompanhamento e avaliação, não emitimos
certificados com indicação de carga horária.
Cronograma
Data
09 a 19/08
15/08

19/08
Até 19/09

Atividades
Inscrições
Abertura da oficina, disponibilização do material de apoio e da
entrevista com o facilitador André Burigo e início do minifórum de
discussão.
Encerramento do minifórum de discussão e da oficina.
Envio do certificado aos participantes do minifórum.

Esta oficina está sendo realizada com apoio: Banco do Brasil e Furnas

