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POBLACIÓN 





PROIBIÇÂO 

1000 metros 



PULVERIZAÇÃO 

PULVERIZAÇÃO 

Conflito 









Nós argumentos 
jurídicos ante o juiz 











GLIFOSATO - CIPERMETRINA 









Victor Fernandez 
Vizinho pulverizado. foto tomada 

no momento da pulverização 

Iniciado em 2008 





Conflito 



A CASA 

VIZINHOS 

CAMPO DE MILHO: PULVERIZAÇÃO  



CAMPO PULVERIZAÇÃO 

BAIRRO PULVERIZAÇÃO 











Conflito 























Decidimos implementar  
uma estratégia jurídica alternativa. 







Nós aparecemos no 
tribunal megacauses 
água potável. 





CAMPO PULVERIZAÇÃO  



Poço de água 

CAMPO FUMIGADO COM AGROTOXICOS 



Vizinhos tomando 
 amostras de água 



Tanque de água municipal de Alberti. 























ESCOLA RURAL 





















Estudo da água e do solo / scola 
rural Campo  

pulverização 

Longe 

Campo  

pulverização 

Longe 

Campo  

pulverização 

Perto 

Campo  

pulverização 

Perto 















PELA PRIMEIRA VEZ, 

UM JUIZ INSPECIONA, 

UMA ESCOLA RURAL. 



O JUIZ, 

DEPOIS DE INSPECIONAR 

A ESCOLA RURAL 

 E ÁREAS CIRCUNDANTES, 

EU CONFIRMO A LIMINAR 

















PAPEL PRENSA é de propriedade ( 70% ) 































































SENASA 
Risco Risco Revisão das  agrotoxicos: 
 Fitosanitarios (!)  aplicam-se a grande escala 
A autorização é por tempo indeterminado 
Órgão na órbita do Ministério da Agro Indústria. 
Empleados do SENASA: agrônomos 

ANMAT  
Organismo de autorização} 

 de medicamentos e alimentos 

Risco Risco Revisão das  agrotoxicos. (Domisanitarios). 
Linea Jardim 

A autorização é por tempo indeterminado 
Órgão na órbita do Ministério da Salud. 

 Empleados de ANMAT: medicos 



Diferenças entre os critérios 
SENASA – ANMAT 
Ejemplo: Clorpirifos 

ESTADO INCONSISTENTE 



ANMAT AVALIAÇÃO DE RISCO 

PROIBIÇÕES DO 
CLORPIRIFOS 

 



SENASA ainda permitindo o uso 
de CLORPIRIFOS 



As avaliações devem apresentar empresas, 
de autorização de um agrotóxicos. 

Sin Apoio, Garantia cientifica 
Apoio científico 



CASO GLIFOSATO 
Principio ativo 



























millones 

millones 















Ele relatório CONICET foi 
amplamente criticado. 
Ciência da sucata é citado.  
(Os cientistas responder a 
Monsanto) 































 















PARA FINALIZAR 





E Soberania Alimentaria 



Propostas de regionalização 

Coordenar uma apresentação para solicitar às autoridades proíbe a 
pulverização aérea  (Brasil - Argentina e convidar todos os países 
vizinhos). E nível de Unasur. 
 
Precisamos reunir médicos, realizar a integração da biólogos, 
geógrafos, também, advogados; e, principalmente, montagens, 
movimentos sociais e vizinhos (Brasil - Argentina e convidar todos os 
países vizinhos). 
 
A construção de uma rede regional para a rejeição do modelo de 
produção agronegócio, depois de um modelo agro-alimentar 
adequado.  



 

Primeiro de comunicação. Intercâmbio de informações. E 
para a frente, projetando uma primeira reunião de aldeias 
pulverizados com agrotoxicos do América do Sul. 
 
Aqueles que estão nesta luta, nós interagir com universidades 
públicas. Precisamos conectar unidades acadêmicas do Brasil 
y Argentina. 
 

 



Solicitar simultaneamente (SENASA - ANVISA) rejeição do uso da 

tecnologia ENLIST DUO  (Formulado Comercial: O glifosato e 2,4 ~ d) 



Nós não somos eco-terroristas nem fundamentalistas. 

Somos detentores de uma ideologia clara, nós perfurar 

o processo de legitimação do modelo agro-alimentar, 

cuja segurança é baseado na ciência da sucata. 

Pelo Cerrado. Em todo o Brasil. 

Pela Pampa Bonaerense. Em toda Argentina. 

Para todos os biomas e Soberania Alimentaria 

na América Latina. 

Para nós e as gerações futuras. 



FORA TEMER ! 



www.naturalezadederechos.org 


