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Alimentação saudável x agrotóxicos: uma perigosa relação 

Carga Horária: 1 hora   

Período e locais de realização: 
    - 25/10, de 8 às 9h - Goiabeiras (DDP); 

    - 25/10, de 14 às 15h - Maruípe/Hucam (Auditório da Sub Sede do Sintufes) 

Nº de vagas: 100 em Goiabeiras e 50 em Maruípe 

FACILITADOR 
Nome: Glenda Blaser Petarli 

OBJETIVOS: 

Gerais: Apresentar temáticas relacionadas à utilização de agrotóxicos na 
produção de alimentos. 

 

Específicos: Apresentar o atual cenário brasileiro em relação à utilização de 
agrotóxicos na produção de alimentos do país. 

Apresentar as legislações que regem o registro e controle da utilização de 
agrotóxicos no Brasil. 

Apresentar as alterações propostas na PL 6299/2002 que flexibiliza as regras 
para fiscalização e aplicação dos agrotóxicos. 

Apresentar as principais consequências relacionadas à ingestão de agrotóxicos 
para seres humanos. 

 

EMENTA: A palestra visa apresentar o atual cenário brasileiro em relação à 
utilização de agrotóxicos na produção de alimentos no país e as principais 
consequências relacionadas ao seu uso indiscriminado.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  Apresentação do conceito de agrotóxicos, volume 
de agrotóxicos utilizados no país, ranking dos estados brasileiros em relação à 
utilização de agrotóxicos, apresentação da PL 6299/2002 e as principais mudanças 
na fiscalização e aplicação dos agrotóxicos propostas, consequências dos 
agrotóxicos para a saúde humana.  

 

METODOLOGIA: Aula expositiva. 
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