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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.

_____________________________________________________________________________________
Avenida Fernando Ferrari, 514 – Campus Universitário – Goiabeiras/Vitória-ES – CEP: 29075-910
Telefone: (27) 4009-2266/ e-mail: semanadoservidor@ufes.br

Universidade Federal do Espírito Santo
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Departamento de Desenvolvimento de Pessoas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ANVISA. PROGRAMA DE ANÁLISE DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS PARA.
Brasília, 2016. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Relat%C3%B3rio+PARA+20132015_VERS%C3%83O-FINAL.pdf/494cd7c5-5408-4e6a-b0e5-5098cbf759f8>. Acesso em 05 out. 2018.
BLAIRO MAGGI. PL 6299/2002 . Disponível em:
https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=46249#marcacao-conteudoportal>. Acesso em 05 out. 2018.
BRASILb. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Saúde Ambiental e Saúde
do Trabalhador. Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental. Documento orientador para a
implementação da vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos. Brasília: Ministério da Saúde,
2012. 133 p. 2012.

_____________________________________________________________________________________
Avenida Fernando Ferrari, 514 – Campus Universitário – Goiabeiras/Vitória-ES – CEP: 29075-910
Telefone: (27) 4009-2266/ e-mail: semanadoservidor@ufes.br

