
1.
Agrotóxicos são retirados
durante a lavagem?
A água corrente só remove par-
te dos resíduos presentes na
superfície dos alimentos. Al-
guns agrotóxicos são absorvi-
dos pela planta e, caso não te-
nham sido metabolizados pelo
vegetal, permanecem nos ali-
mentos, mesmo que lavados.

2.
O uso de água sanitária
remove agrotóxicos das
frutas e verduras?
Nenhum estudo comprova a
eficácia dessa prática. Solu-

ções de hipoclorito de sódio
são úteis apenas para higieni-
zar alimentos.

3.
O que fazer para reduzir o
risco de consumir produ-
tos com resíduos de agro-
tóxicos?
Adquirir alimentos certifica-
dos, orgânicos ou com
origem identificada.
Geralmente alimentos
com procedência indicam
maior comprometimento
de produtores em relação
à qualidade dos alimentos,
com a adoção das boas práti-
cas agrícolas. Alimentos de
época, a princípio, necessitam
de carga menor de agrotóxicos
para serem produzidos.
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● O mercado

Leia. Cientistas desvendam
mistério de calota marciana
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US$ 7,12bilhões
foi quanto movimentou o mercado
de agrotóxico no País em 2008

2,3mil
toneladas de endossulfam foram
importadas em 2009

19 substâncias
usadas em agrotóxicos
tiveram uso restringido
pela Anvisa por causa de
riscos à saúde

Resíduos que
afetam a saúde

PRODUTOS NA MIRA. Importação polêmica

Brasil se torna o principal destino
de agrotóxicos banidos no exterior

Regras sanitárias são ignoradas pela indústria. Pág. A24 }
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Acesse cvc.com.br/brasil e veja a loja CVC ou o agente de viagem mais perto de você. Condições gerais: os preços publicados são por pessoa, com hospedagem em
apartamento duplo ou quádruplo quando mencionado, com saídas das cidades mencionadas. Preços, datas de saída e condições de pagamento sujeitos a reajuste e mudança sem aviso prévio. Oferta de lugares limitada e reservas
sujeitas a confirmação. Parcelamento promocional em até 10x sem juros, sendo a 1ª- parcela no ato da compra e as demais mensais com cheque ou cartão. Passeios não incluem ingressos. Ofertas válidas para compras realizadas
até um dia após a publicação. Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços. Consulte a relação completa de ofertas em nossas lojas ou no seu agente de viagem. Crédito sujeito a aprovação.

São Paulo Capital:
Centro-Consolação............ 2103-1222
9 de Julho/Rua Amauri ..... 3074-3500
Anália Franco Shop. ......... 2108-5300
Boavista Shop. ................. 5547-6477
Bourbon Shop. ................. 3892-6868
Brás-Mega Polo ................ 2886-3800
Butantã Shop. .................. 3722-1188
Freguesia do Ó-Extra......... 3932-0740
Frei Caneca Shop. ............ 3472-2010
Hiper Carrefour Ipiranga.... 2062 3922
Ibirapuera Shop. .............. 2107-3535
Indianópolis-Walmart........ 2578-1969
Interlagos Shop. ............... 5563-6300
Itaim-Extra........................ 3078-6443
Itaquera Shop. ................. 2026-6200
Jaguaré-Extra.................... 3297-8282

Liberdade ......................... 3209-0909
Mooca Shop. Capital.......   2068-1000
Morumbi Shop. ................ 2109-4300
Paulista-Top Center ........... 3266-7202
Real Parque-Pão de Açúcar .3755-0070
Santana Shop. ................. 2208-2470
Santana-Voluntários da Pátria . 2367-1774
Santo Amaro-Cenesp......... 3747-7122
Socorro-Extra Fiesta.......... 5524-9222
Tatuapé Shop. Metrô......... 2094-5888
Villa-Lobos Shop. ............. 3024-0088
Vila Olímpia Shop............. 3045 8677
Grande São Paulo:
Granja Viana ..................... 4702-0306
Guarulhos Shop. Inter ....... 2086-9720
Guarulhos-Poli .................. 2475-0321
Mauá Plaza Shop. ............ 4519-4700

Mogi das Cruzes Shop. ..... 4799-2166
Mogi-Extra Mogilar............ 4790-2050
Osasco-Continental Shop. . 3716-3300
Osasco-Super Shop........... 3653-5300
Sto. André-ABC Plaza Shop.4979-5006
Sto.André-Rua das Figueiras . 4432-3288
São Caetano-Av Goiás....... 3636-3450
S.B Campo-Extra Anchieta . 4368-0440
S.B Campo-Metrópole....... 2191-3500
Taboão Shop. ................... 4787-8212 
Tamboré Shop. ................. 2166-9797
São Paulo Interior:
Americana ........................ 3645-1210
Araçatuba......................... 3621-2575
Araçatuba Shop. .............. 3607-4080
Araraquara Jaraguá Shop.. 3331-3858
Araras .............................. 3541-4484

Atibaia.............................. 2427 6597 
Barretos............................ 3321-0320
Bauru Shop. ..................... 2106-9494
Birigui............................... 3211-2050
Campinas-D. Pedro Shop. .. 2102-0199
Campinas-Iguatemi Shop. . 2117-3500 
Campinas-Jardim Chapadão . 3396-7002
Caraguá Praia Shop. ......... 3882 2004
Catanduva Shop. .............. 3525-2097
Franca Shop. .................... 3707-0700
Guarujá-La Plage .............. 3347-7000
Itatiba .............................. 4524-5536
Itu - Plaza Shopping ......... 4022-7275
Jundiaí.............................. 4521-9288
Jundiaí Maxi Shop. ........... 2136-0800
Mogi Guaçu ...................... 3818-6993
Paulínia Shop. .................. 3833-5544

Poços de Caldas ............... 2101-8100
Porto Ferreira ................... 3585-1193
Rib. Preto - Independência . 2101-0048
Ribeirão-Santa Úrsula....... 2102-9646
Ribeirãoshop. ................... 4009-1403
Rio Claro Shop. ................ 3525-6262 
Rio Preto-Walmart............. 2137-7000
Santos .............................. 3257-7000
Santos-Balneário .............. 3281-9000
São Vicente-Extra.............. 3579-9000
Sorocaba-Esplanada......... 3414-1000
S. J. Campos-Colinas......... 3913-6700
S. J. Campos-Vale Sul........ 3878-7000
São João da Boa Vista ...... 3631 1109
Tatuí ................................ 3259-3999 
Tiête ................................. 3282-8501
Valinhos Shop. .. ............... 3929-7700

Resorts e os melhores hotéis de praia Incluídos nos roteiros: •passagem aérea ida e volta •hospedagem com café da
manhã • transporte aeroporto/hotel/aeroporto • assistência de guias CVC.

Porto Seguro
8 dias...............................A partir de 10x R$ 49,80
Hotel Coroa Vermelha.
Passeios pelas principais praias e pontos turísticos 
da cidade, festa noturna com show típico na Barraca 
Tôa-Tôa, transporte gratuito para a praia e para 
o centro da cidade. Saídas aos sábados e domingos. 
À vista R$ 498, Preço p/ saídas 5 e 6/junho.

Marupiara Porto de Galinhas
Em Porto de Galinhas - Pernambuco
8 dias..........................A partir de 10x R$ 121,80
À vista R$ 1.218, Preço p/ saída 6/junho.

Parque da Costeira
Em Natal -  Rio Grande do Norte
8 dias...........................................10x R$ 142,80
Passeio pela cidade e ao Litoral Sul. Com meia pensão.  
À vista R$ 1.428, Preço p/ saídas 5 e 6/junho. 

Beach Class Muro Alto
Em Porto de Galinhas - Pernambuco
8 dias..........................A partir de 10x R$ 209,80 
Meia pensão. À vista R$ 2.098, 
Preço p/ saída 6/junho.

Village Pratagy Resort
Praia do Riacho Doce - Maceió
8 dias...........................................10x R$ 159,80
Com sistema tudo incluído. À vista R$ 1.598, 
Preço p/saída 5/junho.

Costa Brasilis Resort
Praia de Santo André - Pertinho de Porto Seguro

8 dias................................................ 10x R$ 89,80
Passeio em Porto Seguro. À vista R$ 898, 
Preço p/ saídas 5 e 6/junho.

Jatiúca Resort 
Em Maceió - Alagoas
8 dias..........................A partir de 10x R$ 139,80
Passeio pela cidade e ao Litoral Sul. 
À vista R$ 1.398, Preço p/ saídas 5 e 6/junho.

Salinas de Maceió
Maceió - Alagoas
8 dias..........................A partir de 10x R$ 166,80 
Pensão completa. À vista R$ 1.668, Preço p/ saída 5/junho. 

Iguassu Resort 
Em Foz do Iguaçu - Paraná 
5 dias............................... A partir de 10x R$ 67,80 
Passeio às Cataratas brasileiras (não inclui ingresso) e visita 
panorâmica à hidrelétrica e Itaipu Binacional (com ingresso). 
À vista R$ 678, Preço p/ saída 6/junho.

Pontal de Ocaporã
Em Porto de Galinhas - Pernambuco
8 dias..........................A partir de 10x R$ 139,80
À vista R$ 1.398, Preço p/ saída 6/junho.

Starfish Resort 
Em Aracaju - Sergipe
8 dias..........................A partir de 10x R$ 199,80 
All inclusive. À vista R$ 1.998, 
Preço p/ saída 5/junho.

Vila Galé Bahia 
Em Salvador - Bahia
8 dias............................... A partir de 10x R$ 93,80 
Passeio pela cidade. À vista R$ 938, 
Preço p/ saídas 5 e 6/junho.

Riu Enotel Porto de Galinhas
Em Porto de Galinhas - Pernambuco
8 dias..........................A partir de 10x R$ 229,80 
Com sistema All inclusive. À vista R$ 2.298, 
Preço p/ saída 6/junho. 

Salvador
8 dias...............................A partir de 10x R$ 73,80
Hotel Sol Plaza Sleep. Passeio panorâmico pelas mais 
belas praias da cidade. Saídas aos sábados e domingos. 
À vista R$ 738, Preço p/ saídas 5 e 6/junho.

Maceió
8 dias...............................A partir de 10x R$ 79,80
Hotel Marinas. Passeios pela cidade e ao litoral sul com as 
praias do Francês e Barra de São Miguel. Saídas aos sábados 
e domingos. À vista R$ 798, Preço p/ saída 5/junho.

Recife
8 dias............................... A partir de 10x R$ 89,80
Hotel Recife Monte. Passeio pela cidade. 
À vista R$ 898, Preço p/ saída 6/junho.

Porto de Galinhas 
8 dias..........................A partir de 10x R$ 107,80
 Porto de Galinhas Praia Hotel. Passeio pela cidade.
 À vista R$ 1.078, Preço p/ saída 6/junho.

Camboriú
 4 e 5 dias...................... A partir de 10x R$ 41,80
Hotel Pires. Passeio pela cidade. 4 dias saídas às 
quintas-feiras. 5 dias saídas aos domingos. À vista R$ 418, 
Preço p/ 4 dias com saídas 17, 20, 24 e 27/junho.

Gramado
8 dias...........................................10x R$ 134,80
Hotel Laghetto Siena. Passeios pelas encantadoras 
cidades de Gramado e Canela e tour panorâmico em 
Porto Alegre. Saídas aos domingos. À vista R$ 1.348, 
Preço p/ saída 6/junho.

sem juros e sem entrada

Ofertas CVC
Brasil10xem até

para viajar em 5 e 6/junho

Bonito - Lançamento
Exclusivo - Só a CVC voa direto para Bonito 
e inclui 4 maravilhosos passeios. 
8 dias...............................A partir de 10x R$ 99,80
Pousada Água Azul. Passeios: Gruta do Lago Azul, 
Praia da Figueira, Mergulho de superfície no Rio Sucuri 
e passeio de bote no Rio Formoso. Saídas aos domingos. 
À vista R$ 998, Preço p/ saída 6/junho.

Viagens Aéreas Incluídos nos roteiros: • passagem aérea ida e volta • hospedagem em hotéis selecionados com café da 
manhã • transporte aeroporto/hotel/aeroporto • passeios • assistência de guias especializados CVC.

Durante todo o mês
de junho, aproveite
a maior festa
regional do Brasil.

Plantão hoje: das 9 às 14 horas, ligue 2146-7011, 3074-3500 e 5532-0888. Após as 12 horas, atendimento nos melhores shoppings.

Lígia Formenti
BRASÍLIA

Campeão mundial de uso de
agrotóxicos, o Brasil se tornou
nos últimos anos o principal
destino de produtos banidos
em outros países. Nas lavou-
ras brasileiras são usados pelo
menos dez produtos proscri-
tos na União Europeia (UE),
Estados Unidos e um deles até
no Paraguai.

A informação é da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), com base em dados
das Nações Unidas (ONU) e do
Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio.

Apesar de prevista na legisla-
ção, o governo não leva adiante
com rapidez a reavaliação des-
ses produtos, etapa indispensá-
vel para restringir o uso ou retirá-
los do mercado. Desde que, em
2000, foi criado na Anvisa o siste-
ma de avaliação, quatro substân-
cias foram banidas. Em 2008, no-
va lista de reavaliação foi feita,
mas, por divergências no gover-
no, pressões políticas e ações na
Justiça, pouco se avançou.

Até agora, dos 14 produtos que
deveriam ser submetidos à ava-
liação, só houve uma decisão: a
cihexatina, empregada na citro-
cultura, será banida a partir de
2011. Até lá, seu uso é permitido
só no Estado de São Paulo.

Da lista de 2008, três produtos
aguardam análise de comissão
tripartite – formada pelo Istitu-
to Brasileiro do Meio Ambiente
(Ibama), Ministério da Agricul-
tura (Mapa) e Anvisa – para se-
rem proibidos: acefato, metami-
dofós e endossulfam. Um item, o
triclorfom, teve o pedido de can-
celamento feito pelo produtor.
Outro produto, o fosmete, terá o
registro mantido, mas mediante
restrições e cuidados adicionais.

Enquanto as decisões são pro-
teladas, o uso de agrotóxicos sob
suspeita de afetar a saúde aumen-
ta. Um exemplo é o endossul-
fam, associado a problemas en-
dócrinos. Dados da Secretaria
de Comércio Exterior mostram
que o País importou 1,84 mil to-
nelada do produto em 2008. Ano
passado, saltou para 2,37 mil t.

“Estamos consumindo o lixo
que outras nações rejeitam”, re-
sume a coordenadora do Siste-
ma Nacional de Informação Tó-
xico-Farmacológicas da Funda-
ção Oswaldo Cruz, Rosany Boch-
ner. Proibido na UE, China, Ín-
dia e no Paraguai, o metamido-
fós segue caminho semelhante.

O pesquisador da Fiocruz Mar-
celo Firpo lembra que esse pa-
drão não é inédito. “Assistimos a
fenômeno semelhante com o

amianto. Com a redução do mer-
cado internacional, os produto-
res aumentaram a pressão para
aumentar as vendas no Brasil.”
As táticas usadas são várias. “Pa-
gamos por isso um preço invisí-
vel, que é o aumento do custo na
área de saúde”, completa.

O coordenador-geral de Agro-
tóxicos e Afins do Mapa, Luís
Rangel, admite que produtos ba-
nidosem outrospaíses e candida-
tos à revisão no Brasil têm au-
mento anormal de consumo en-
tre produtores daqui. Para tentar
contê-lo, deve ser editada uma
instrução normativa fixando te-
to para importação de agrotóxi-
cos sob suspeita. O limite seria
criadosegundo amédia de consu-
mo dos últimos anos. Exceções
seriam analisadas caso a caso.

A lentidão na apreciação da lis-
ta começou com ações na Justi-
ça, movidas pelas empresas de
agrotóxicos e pelo sindicato das
indústrias. Em uma delas, foram
incluídos documentos em que o
próprio Mapa posicionou-se
contrariamente à restrição. Só
depois que liminares foram sus-
pensas, em 2009, as análises con-
tinuaram.

Empresas. Representantes das
indústrias criticam o formato da
reavaliação. O setor diz não ha-
ver critérios para a escolha dos
produtos incluídos na lista. E cri-
ticam a Anvisa por falta de trans-
parência. Para as indústrias, o
material da Anvisa não traz infor-
mações técnicas.

A Associação Nacional de De-
fesa Vegetal critica as listas de
riscos ligados ao uso de produ-
tos, muitas vezes baseadas em es-
tudos feitos em laboratório.
“Não há como fazer estudos de
risco em população expressiva.
A cada dia, mais países baseiam
suas decisões em estudos feitos
em laboratórios”, rebate o geren-
te-geral de Toxicologia da Anvi-
sa, Luiz Cláudio Meireles.

Saúde. Agricultores brasileiros utilizam pelo menos dez produtos rejeitados pela União Europeia, Estados Unidos e até Paraguai.
Reavaliação dos produtos é prevista na legislação brasileira, mas processo, indispensável para restringir ou acabar com o uso, é lento
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