Ações Contra os Agrotóxicos e Transgênicos em
Defesa da Vida
Campos de Ação:
Informação, pesquisa e comunicação
• Concentrar esforços de investigação/informação em um só lugar, que resulte
disponível a todos
• Ações de luta pelo direito à comunicação como forma de acesso à alimentação
adequada e saudável
• Desenvolver ações para monitorar impactos/presença de resíduos de
agrotoxicos nos indivíduos/nos alimentos/na água/nos solos
• Realizar estudos para demarcação/identificaçõ de origem e mapeamento
geográfico de culturas alimentares priorizando agricultores/grupos que não
trabalham com ogms/agrotóxicos
• Construir plataforma digital que concentre experiencias/trabalhos
científicos/relatos de experiencias e disponibilizar para toda AL
• Identificação de sitios de recarga dos aquíferos e de descarga em áreas
protegidas
• Incentivo à notificação de intoxicações no SUS
Legislativo/Judiário
• Eliminação de facilidades (impostos reduzidos) a agrotóxicos, implementação
de taxas progressivas em função da toxicidade
• Promoção de projetos de lei de iniciativa popular voltados à formação de base
• Desenvolver projetos de lei e utilização de recursos públicos para proteção de
bens comuns
• Ações para implantar no Brasil imposto verde, como na EU, em perspectiva que
beneficie empreendedores que não contaminam e/ou que “limpam”
contaminações
• Denunciar na Europa o retorno de agrotóxicos que lá foram proibidos, dentro
das comodities brasileiras. Fazer estudos quantificando volume.
• Ações de combate ao PL 6299 (lei.....) e de apoio ao PL de iniciativa popular que
implanta o Pl 6670/2016
• Ações em apoio à Cultura Alimentar – proibir que empresas autuadas por
crimes ambientais, trabalho escravo, e associação à produção de transgênicos
concorra a/ tenha acesso a recursos públicos
Educação/Formação

Temas:
• Água, solo, bens comuns
• OGMs e novas biotecnologias
• Pulverização Aérea
• Alimentação Saudável/Cultura Alimentar
• Abelhas
Agenda:
•
•
•
•
•
•

16 de outubro: Dia Mundial da Alimentação
16 a 18 de novembro: jornada continental por democracia e contra o
neoliberalismo
24 a 26 de novembro: II Seminário Nacional das Mulheres - Agroecologia e
Bem-Viver
3 de dezembro: Dia Mundial de Luta Contra os Agrotóxicos
17-19/03/2018: FAMA 2018 – Fórum Alternativo Mundial da Água
Encontro dos Núcleos de Agroecologia (ENA) 2018
◦ Sudeste: 5 a 8/10/2017, Belo Horizonte
◦ Nordeste: Novembro, Recife
◦ Centro-Oeste: Novembro, MT
◦ Norte: 20 a 23/02/2018 – Belém
◦ Sul: Março/18, Chapecó, SC
◦ ENA: 31 de maio a 3 de junho – BH

Associação Brasileira de Agroecologia (ABA) – 2018
* prioridade: ENA
• pulverização aérea
• disseminação de informações
• endossar as orientações da campanha
• estimular os associados a se juntar aos fóruns e aos comitês da capmanha

