
Semana Nacional 
de Combate aos 

Impactos dos
Agrotóxicos

Estado do Amazonas 
28/11 à 03/12 de 2016

Fórum Amazonense de Combate aos 
Impactos dos Agrotóxicos

Ministério Público do Estado do Amazonas – MPAM
Ministério Público Federal – MPF
Ministério Público do Trabalho – MPT

Coordenação

Membros e Apoio
-Articulação Parintins Cidadã
- Associação dos Revendedores de Agrotóxicos do Amazonas – 
ARAM
- Comissão de Agricultura, Pesca e Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural – ALEAM
- Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do 
Estado do Amazonas – CAAMA
- Movimento de Mulheres Camponesas – MMC
- Rede de Agricultores Tradicionais do Estado do Amazonas – REATA
- Rede Sapupema
- Secretaria de Estado de Educação do Amazonas – SEDUC
- Secretaria Municipal de Saúde de Manaus
- Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA
- Superintendência Federal de Agricultura no Amazonas – SFA/MAPA

O Fórum Amazonense de Combate aos Impactos dos 
Agrotóxicos é um espaço plural, permanente e diversi-
ficado para discussão de propostas e planejamento de 
ações relacionadas aos impactos negativos dos agro-
tóxicos na saúde e no meio ambiente.

São objetivos principais do Fórum:

I - promover articulação entre instituições governa-
mentais e não governamentais, sindicatos, cidadãos e 
cidadãs e comunidade científica que resultem em 
ações de combate aos efeitos nocivos dos agrotóxicos, 
produtos afins e transgênicos na saúde do trabalha-
dor, das comunidades, do consumidor e sobre o am-
biente; 

II - propor, apoiar e acompanhar ações educativas que 
visem sensibilizar, alertar e informar a sociedade 
quanto aos riscos da produção, transporte, armazena-
mento e uso dos agrotóxicos, produtos afins e trans-
gênicos no Estado do Amazonas;

III - denunciar fatos e receber denúncias relacionadas 
a danos à saúde do trabalhador, ao ambiente e à 
sociedade causados pela comercialização, uso, arma-
zenamento de agrotóxicos e produtos afins e descarte 
das embalagens, encaminhando-as aos órgãos com-
petentes para as providências legais cabíveis;

IV– propor e indicar diretrizes conceituais e metodo-
lógicas para a orientação de processos voltados à 
refundação da agricultura na natureza, mediante sis-
temas agroecológicos e de produção orgânica, visan-
do à intensificação produtiva da agricultura em bases 
sustentáveis.
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DOSSIÊ ABRASCO alerta sobre o impacto 
dos agrotóxicos na saúde, 70% dos ali-
mentos in natura consumidos no Brasil 
estão contaminados por AGROTÓXICOS

SEMANA NACIONAL DE COMBATE AOS IMPACTO DOS AGROTÓXICOS
PROGRAMAÇÃO

Dia 28/11
Segunda-feira

Dia 29/11
Terça-feira

8h30 – 12h00

Solenidade de Abertura

 Palestras:

- Impacto dos Agrotóxicos na 
saúde humana - Igor Aguiar 
(UFAM)

- Agroecologia como alterna-
tiva viável no contexto ama-
zônico - Mário Ono (IDAM)

- Produção Orgânica no 
Estado do Amazonas - Eric 
Brosler (Rema)

- Alimentação Saudável - Dr. 
Marc Arthur (CONSEA)

Local: Auditório Sumaúma 
da Faculdade de Ciências 
Agrárias (FCA)  - Setor Sul  - 
UFAM 

8h30 – 11h00

Palestras no Centro de Multi-
mídia da SEDUC transmitidas 
à todos os municípios do 
Estado 

Temas das Palestras: 

- Fórum Amazonense  de com-
bate aos impactos dos agrotó-
xicos; 
- Impactos dos agrotóxicos na 
saúde; 
- Receituário Agronômico e 
coleta de embalagens; 
- ATER  com enfoque agroeco-
lógico; 
- A importância da agroecolo-
gia para a sustentabilidade; 
- Produção orgânica no Estado 
do Amazonas; 
- Vantagens da produção orgâ-
nica para os agricultores; 
- Certi�icação orgânica; 
- Programa de aquisição de 
alimentos.

9h - Pronunciamento do De-
putado Luiz Castro na 
ALEAM, sobre a Semana Na-
cional de Combate aos Im-
pactos dos Agrotóxicos.

11h - Coleta Itinerante 
(ARAM/ADAF/IDAM) -Re-
cebimento de embalagens 
de agrotóxicos na comuni-
dade Val Paraíso/Nova 
Esperança, Bairro Jorge 
Texeira, Manaus.

9h – Pronunciamento do 
Deputado Dermilson Chagas 
na ALEAM, sobre a Semana 
Nacional de Combate aos Im-
pactos dos Agrotóxicos.

11h - Coleta Itinerante 
(ARAM/ADAF/IDAM) -Rece-
bimento de embalagens 
vazias de agrotóxicos na AM 
010, Km 126, Ramal do 
Banco, Rio Preto da Eva (AM)

Dia 29/11
Terça-feira

8h30 – 12h00

Palestras:

- Impacto dos Agrotóxicos na 
saúde humana - Igor (UFAM)

- Agroecologia como alternati-
va viável no contexto amazôni-
co - Mário Ono (IDAM)

- Produção Orgânica no Estado 
do Amazonas - Márcio Mene-
zes (REMA)

- Alimentação Saudável - Dr. 
Marc Arthur (CONSEA)

Local: Auditório da Escola 
Superior de Ciências da Saúde 
(ESA - UEA), Av. Carvalho Leal 
1777 - Cachoerinha.

7h00 – 12h00

Encerramento da Semana 
Nacional de Combates aos 
Impactos dos Agrotóxicos

- Vários agricultores com 
produção orgânica

- Entretenimento com som 
ao vivo, apresentações e 
exposições

Local: Feira Orgânica no 
galpão do MAPA, na Rua 
Maceió, n 460, Adrianópolis.

18h30 - 22h00
Ação de saúde e roda de con-
versa sobre a importância da 
procedência dos alimentos no 
preparo das refeições. (CRN-
-7/CFN)

Local: Espaço ECAM - Mezani-
no Manauara Shopping

19:30-20:30
Palestra Alimentação Saudável 
- Dr. Marc Arthur (CONSEA)

Local: Espaço ECAM - Mezani-
no Manauara Shopping

Dia 01/12
Quinta-feira

Dia 03/12
Sábado

Dia 30/11
Quarta-feira

Dia 30/11
Quarta-feira

8h30 – 12h00

Feira da AGROUFAM no 
Centro de convivência das 
famílias, no Bairro Cidade 
Nova, com estande da Rede 
Maniva de Agroecologia 
(REMA) para divulgação 
sobre a Semana Nacional de 
Combate aos Impactos dos 
Agrotóxicos e exposição de 
produtos da sociobiodiversi-
dade.

Dia 02/12
Sexta-feira

Brasil é o líder mundial em consumo de veneno desde 2008. 
Segundo estudo do Instituto Nacional de Câncer (Inca) 
atualmente  o   cidadão brasileiro consome, em média 7,5 
LITROS de veneno por ano em consequência da utilização 
de AGROTÓXICOS.

• Morango• Pimentão

• Cenoura
49,6 %

• Alface
   54,2%

• Pepino
57,4%

• Couve
31,9%• Beterraba

   32,6%
• Abacaxi

32,8%

• Laranja
   12,2%

• Tomate
   16,3%

• Mamão
34,4%

• Feijão
   6,5%

• Arroz
   7,4%

• Maçã
  8,9%

• Cebola
     3,1%

• Manga
    4%

• Repolho
  8,9%


