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O Glifosato, agrotóxico mais 
aplicado na cultura da soja 
para eliminar ervas daninhas, 
contamina rios e causa maior 
possibilidade de baixo peso ao 
nascer, de nascimentos pre-
maturos e, o mais grave, au-
mento da mortalidade infantil. 
É o que revelou estudo de pes-
quisadores das universidades 
de Princeton, FGV (Fundação 
Getúlio Vargas) e Insper. 

Esse levantamento mostra 

que a disseminação do glifosa-
to levou a uma alta de 5% na 
mortalidade infantil em mu-
nicípios do Sul e Centro-Oeste 
que recebem água de regiões 
sojicultoras. Isso representa 
503 mortes infantis a mais 
por ano associadas ao uso do 
glifosato. SAIBA MAIS AQUI 
sobre o estudo. Estudos como 
esse só confirma que estamos 
no caminho certo. O Unificados 
apoia o consumo e a produção 

Agrotóxico mata 503 
crianças a mais por ano

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57209799
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de alimentos agroecológicos. 
Entendemos que o uso indis-
criminado de agrotóxicos nas 
lavouras brasileiras – agora 
ainda mais incentivado pelo 
governo Bolsonaro – mata 
e envenena a classe traba-
lhadora. O Brasil aprovou o 

registro de 493 agrotóxicos 
em 2020 – recorde na série 
histórica coletada desde 2000 
pelo Ministério da Agricultura. 
Dez deles são banidos na Chi-
na, Estados Unidos e países 
da União Europeia, segundo 
reportagem do UOL.

O grupo Bayer estuda a 
possibilidade de não mais 
vender o herbicida Roundup 
(glifosato) no mercado de va-
rejo nos Estados Unidos. A re-
tirada do produto se dá quan-
do a Bayer, compradora da 
Monsanto por 63 bilhões de 
dólares, tem perdido milhares 
de ações de consumidores 

que acusam a multinacional 
alemã em provocar câncer 
com a utilização do produto. 
No entanto a Bayer conti-
nuará a distribuir o produto 
no meio agrícola, conforme 
informações do jornal Valor 
Econômico/Financial Times.  

Para André Alves, dirigen-
te do Sindicato Químicos Uni-

Bayer analisa 
retirar 
glifosato do 
mercado dos 
EUA

https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/milo-araujo/2021/05/07/um-planeta-mais-saudavel.htm
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ficados, “enquanto a Bayer é 
obrigada a suspender a ven-
da do glifosato nos Estados 
Unidos para não perder mais 
dinheiro devido às indeniza-
ções, aqui no Brasil é indiscri-
minado o uso de agrotóxicos 
na agricultura, sem nenhum 
cuidado, com bombas inade-
quadas, pulverização atingin-
do agricultores a toda hora, 
devido ao uso dos mais di-
versos tipos de agrotóxicos 

perigosos”.  LEIA MAIS no 
site Fetquim.

Vivemos de perto o crime 
de contaminação cometido 
pelas multinacionais Shell/
Basf com a produção de ve-
nenos proibidos nos Estados 
Unidos e que foram autori-
zados no Brasil pelo governo 
durante a ditadura civil mili-
tar. Por isso, defendemos a 
produção agroecológica, sem 
veneno e com respeito à vida. 

Outro grupo de pesquisa-
dores apontam que o modelo 
de produção agrícola brasi-
leira pode ter deixado o país 
mais vulnerável à doença. E 
o fator principal seria o uso 
intensivo de agrotóxico que 
afetam o sistema imunoló-

gico dos seres humanos os 
tornando mais suscetíveis a 
doenças infecciosas. 

A constatação está em um 
relatório produzido pela Asso-
ciação Brasileira de Saúde Co-
letiva (Abrasco), junto à rede 
de pesquisas internacional 

Maior disposição para Covid-19

http://fetquim.org.br/noticias/bayer-tira-round-up-do-mercado-nos-eua-por-causa-de-indenizacoes-milionarias-5180/
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Ipen. No trabalho, assinado 
por nove pesquisadores de 
universidades do Brasil, Por-
tugal e Dinamarca, o grupo 
trata a pandemia de covid-19 
como uma sindemia, um neo-
logismo que combina as pala-
vras “sinergia” e “pandemia”. 
As informações são do portal 
BRASIL de FATO. 

O Glifosato pode ainda ser 

encontrado em alimentos ul-
traprocessados como salga-
dinhos, cereais, biscoitos en-
tre outros. Uma análise feita 
pelo Idec (Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor) 
mostra que em boa parte des-
ses alimentos apresenta ao 
menos um resíduo de agrotó-
xico, segundo reportagem da 
FOLHA DE PERNAMBUCO.

https://www.brasildefato.com.br/2021/05/27/agrotoxicos-podem-aumentar-vulnerabilidade-a-covid-19-diz-relatorio-inedito
https://www.folhape.com.br/noticias/analise-encontra-agrotoxicos-em-alimentos-ultraprocessados/185666/
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O Livres – Rede de Pro-
dutos do Bem tem o apoio e 
incentivo do Químicos Unifi-
cados. Você pode encomendar 
cestas agroecológicas com 

verduras, legumes e frutas 
fresquinhas sem veneno, 
com respeito ao produtor e 
ao consumidor. Acesse o site 
do LIVRES para pedir a sua 
cesta. 

Além das cestas, você 
também pode acompanhar 

os episódios VOZES LI-
VRES, que é uma iniciativa 
da Fundação Lauro Campos, 
Marielle Franco e a Rede Li-
vres. O programa tem como 

objetivo debater a Agroeco-
logia e a Economia Solidária 
por meio de entrevistas com 
pesquisadores, idealizadores 
de projetos e muitos outros. 
A apresentar assim experiên-
cias e dar voz a quem faz uma 
outra economia acontecer. 
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