Fonte: Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos de Alimentos - Anvisa. Foram analisadas 2.488 amostras
de 18 tipos de alimentos em 25 Estados e no DF. São Paulo não participou do levantamento.

Apoio:

Entidades parceiras:
OS PROBLEMAS
CONSIDERADOS
1. Teor de resíduos de
agrotóxicos acima do
permitido
2. Presença de agrotóxicos não autorizados
para o tipo de alimento

LAVAR ELIMINA OS
AGROTÓXICOS?
Apenas os resíduos
presentes na
superfície. Alguns
produtos, no entanto,
são absorvidos pela
planta

QUAIS OS RISCOS DE SE INGERIR
AGROTÓXICOS? Segundo a Anvisa, o
consumo prolongado e em quantidades
acima dos limites aceitáveis acarreta:
EXPOSIÇÃO MENOR - Sintomas como
dores de cabeça, alergia e coceiras
EXPOSIÇÃO MAIS GRAVE - Distúrbios
do sistema nervoso central ou câncer

PREFEITURA

DE VACARIA

Da mesma forma, a feiras possibilitam o
retorno e valorização de alimentos locais e
regionais, oriundos da agrobiodiversidade local.
Assim estimulam a elaboração de pratos
típicos e tradicionais de cada região.
Economicamente, agricultore(a)s melhoram
sua renda e qualidade de vida, cidadãos e
cidadãs urbano(a)s tem acesso a um alimento limpo e saudável a custo compatível com a
sua realidade e os recursos mobilizados
circulam e estimulam economia local.

As feiras ecológicas são movimentadoras
de processos organizativos, principalmente
de agricultores familiares e assentados da
Reforma Agrária, que participam das feiras
ecológicas não somente pela intenção de
vender seus produtos aos consumidores, mas
também, por fazer parte de uma organização
que os leva a ter a feira como alternativa para
oferecer seus produtos e estabelecer este
contato direto com os consumidores.

As famílias agricultoras que estão participando desta feira estão ligados a Rede Ecovida
de Agroecologia, através do Grupo Eco Estrela,
do Assentamento Nova Estrela de Vacaria e do
Grupo Novo Amanhecer, do Assentamento
Nova Esmeralda de Pinhal da Serra. Desta
forma, são uma parte de um todo maior, que
envolve a consciência produtiva por métodos
sustentáveis (agroecologia), a organização e
planejamento para a produção, consciência e
exercício da cidadania, bem como o exercício
de um economia diferenciada, baseada em
princípios solidários.

A maior parte dos
agrotóxicos está na
nossa alimentação,
terra, água e ar. Isso
gera um sério problema
de saúde pública, que
afeta a população em
geral e os camponeses
e trabalhadores rurais
em particular, com
milhares de casos de
mortes registradas.

