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CONHEÇA O PROJETO 
QUE VAI TRANSFORMAR  

 CURITIBA E REGIÃO  
METROPOLITANA  ATÉ 2030
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O Projeto de Lei nº 438/2019 cria 
a 
Metropolitana com a redução gradual do uso de 
agrotóxicos em 50% até 2025 e 100% até 2030. 

É uma proposição do deputado Goura e está 

utor rural a valorização de 
seus produtos atribuindo o diferencial da 

 

objetivos do projeto:

Desenvolver a produção orgânica nas áreas 
segurança 

alimentar e nutricional da população.

Melhorar a saúde e a qualidade de 
vida da população em geral, dos 
produtores rurais e suas famílias.

 na produção, 
comercialização e distribuição 
dos produtos rurais.

Possibilitar a recuperação do meio 
ambiente (do ar, do solo, dos recursos 
hídricos, da fauna e da flora).

Resgatar conhecimentos e  
tradicionais de jardinagem, manejo dos 
solos, manejo vegetal e produção rural.

saude na mesa
e na natureza 



 Morte de abelhas  
Em três meses, meio bilhão de abelhas 

foram encontradas mortas no Brasil 
por causa do uso indiscriminado de 

agrotóxicos. Segundo a ONU, 75% dos 

dependem da polinização das abelhas. 

Cerca de 
7,5 litros 

de veneno 
por habitante 
a cada ano.

  O PARANÁ É 
O 2º ESTADO QUE 

 MAIS CONSOME    
AGROTÓXICOS 
     NO BRASIL. 

A exposição ao agrotóxico durante a 
fabricação, na aplicação, no comércio 
ou na alimentação aumenta o risco de 
câncer, doenças crônicas, a incidência 
de aborto e de malformações 
congênitas, dentre outros 
problemas de saúde.   

27 agrotóxicos foram detectados 

e Região Metropolitana. 
21 deles são proibidos na Europa.

Além de envenenar nossa 
água, a contaminação 
por agrotóxicos destrói 
e empobrece o solo,
elimina organismos úteis, 
animais e vegetais.

Danos
ao meio

ambiente

CONTAMINA mundo
afora e adentro

veneno no alimento

perigos dos agrotoxicos:

Doencas

 AGUa envenenada  



Estabelecimento de um 
novo modelo de produção 
e comercialização. Apoio 

na transição para a agroecologia.

Alimentos saudáveis e saborosos 
para todos. Mais opções de
acesso aos produtos orgânicos. 

Recuperar a qualidade do ar, da água, dos 
solos, da flora e da fauna.

dade
equilíbrio ambiental.

os recursos naturais de maneira 
sustentável com manejo ecológico de doenças 
e pragas.

O produtor e sua família não 
precisarão se expor ao contato 

com agentes químicos usados nos agrotóxicos 
que, segundo a Organização Mundial da Saúde, 
são responsáveis por 80% dos casos de câncer 
no mundo.

A produção nacional de 
orgânicos tem crescido 
cerca de 20% ao ano. 

Em 2018, o setor faturou R$ 4 bilhões.

ao produtor

ao meio ambiente

 viver com
 qualidade 
 e respeitar 
  a biodiversidade  

SaudE 

BENEFICIOS DOS ORGANICOS:



em um 
mercado que vem crescendo mundialmente.

conomia local. 
Desenvolver a agricultura sustentável.
Fortalecer um mercado consumidor que se 
preocupa com sua saúde e do planeta. 
Reduzir custos na saúde pública.

Assine o abaixo assinado e receba 
novidades sobre o projeto de lei: 
www.mandatogoura.com.br/livresdeagrotóxicos

Conheça pontos de venda 
e produtores de orgânicos: 
vivasemveneno.com.br/mapa-dos-organicos

Leia e fique por dentro do projeto.

o projeto.

a economia

saiba mais
s://www.vivasemveneno.com.br/ 

w.abrasco.org.br/site/gtsaudeeambiente/

APOIE O PROJETO
CURITIBA E REGIAO
LIVRES DE AGROTOXICOS
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