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COMARCAS DE ENTRÂNCIA ESPECIAL
DOURADOS
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
Aos 13 dias do mês de julho de 2016, nas dependências
da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul –
UEMS, situada à Rua Rogério Luis Rodrigues, s/n, na
cidade de Glória de Dourados/MS, teve início, às
19h00min, a audiência pública com o objetivo de
debater, à luz dos aspectos jurídicos, técnicos e de gestão
participativa, os impactos ambientais, sanitários e
socioeconômicos decorrentes da aplicação aérea de
agrotóxicos em canaviais situados no Município de
Glória de Dourados, bem como obter esclarecimentos
aptos a embasar as decisões a serem tomadas pelo
Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul e
Ministério Público Federal, no âmbito do Procedimento
Preparatório n. 07/2016 e Inquérito Civil n.
1.21.001.000112/2014-89, respectivamente. Em primeiro
lugar, houve a composição da mesa principal, formada
pelas seguintes autoridades e expositores: Excelentíssimo
Senhor Victor Leonardo de Miranda Taveira – Promotor
de Justiça de Glória de Dourados; Excelentíssimo Senhor
Marco Antônio Delfino de Almeida – Procurador da
República em Mato Grosso do Sul; Ilmo. Sr. Mário Vito
Comar – Professor Doutor de Gestão Ambiental da
Universidade Federal da Grande Dourados; Ilmo. Sr.
Olácio Mamoru Komori – Representante da Associação
de Produtores Orgânicos de Mato Grosso do Sul; Ilmo.
Sr. Jadson Batista da Silva – Supervisor de tecnologia
agrícola da ADECOAGRO; Ilmo. Sr. Dagoberto Pereira
– sócio-proprietário da empresa Dimensão Aviação
Agrícola; Ilmos. Srs. Claudemir Schaustz Bezerra e
Paulo Plizzari – representantes dos sericicultores da
região; Exmo. Senhor Arceno Athas Júnior – Prefeito
Municipal; e Exmo. Sr. Edgar Yamato – Presidente da
Câmara Municipal de Glória de Dourados/MS. Também
compareceram ao evento as seguintes autoridades e
representantes de classes: Ilma. Sra. Maria Aparecida
Furtuoso Gomes – Presidente do Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente de Glória de Dourados –
CONDEMAG; Ilmo. Sr. Walter Luis Betoni – Gerente
do campus da Universidade Estadual de Mato Grosso do
Sul em Glória de Dourados; Ilmo. Sr. Evaristo
Gonçalves – Professor e Coordenador do Curso de
Tecnologia e Produção Sulcroalcooleira da UEMS; Ilmo.
Sr. Edson Talarico – Professor e Coordenador do Curso
de Tecnologia em Agroecologia; Ilmo. Sr. Cícero
Alviano de Souza – Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Glória de Dourados/MS; Ilmo.
Sr. João Carlos Pegoraro Stefanello – Coordenador da
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AGRAER em Glória de Dourados/MS; Ilmo. Sr. Olir
Hall – fiscal ambiental representante do IMASUL; Ilmo.
Sr. Juarez Martins Rodrigues – Vice-Presidente da
Associação Brasileira de Agroecologia; Ilma. Sra. Ana
Carla Ferrari – representante dos acadêmicos de
licenciatura em educação do campo da UFGD; e a
população convidada em geral, totalizando 172 (cento e
setenta e dois) participantes que assinaram a lista de
presença, conforme lista de presença, em anexo.
Composta a mesa principal, sob a presidência dos
Excelentíssimos Senhores Victor Leonardo de Miranda
Taveira e Marco Antônio Delfino de Almeida, foi aberta
a audiência pública, observadas as formalidades. Em
seguida, o Excelentíssimo Senhor Victor Leonardo de
Miranda Taveira saudou os demais integrantes da mesa
principal e o público presente e declarou a abertura dos
trabalhos da Audiência Pública. Esclareceu aos presentes
que o objetivo da audiência pública é ouvir as partes
envolvidas no tema em questão, e, desta forma, coletar o
maior número de dados possível, para auxiliar o
Ministério Público na tomada de decisões, considerando
que as informações colhidas no bojo dos procedimentos
em trâmite no Ministério Público Estadual de Mato
Grosso do Sul e no Ministério Público Federal em Mato
Grosso do Sul podem ser complementadas e a sociedade,
como um todo, pode colaborar no deslinde da questão.
Esclareceu que a ADECOAGRO demonstrou
receptividade quanto à possibilidade de celebração de
Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério
Público do Estado de Mato Grosso do Sul e com o
Ministério Público Federal com relação à aplicação aérea
de agrotóxicos neste Município e em áreas próximas. O
Promotor de Justiça ressaltou, ainda, as moções de apoio
ao pleito de proibição da pulverização aérea no
Município de Glória de Dourados, apresentados pelo
Ilustríssimo Professor Doutor José Adolfo Iriam Sturza –
Professor e Pesquisador na Universidade Federal de
Mato Grosso, pelo Ilustríssimo Senhor Paulo Guilerme
Cabral – ex-presidente da Agência Nacional de
Assistência Técnica e Extensão Rural – ANATER e ex –
Secretário
Nacional
de
Agroextrativismo
e
Desenvolvimento Rural Sustentável (MMA), pela
Ilustríssima Senhora Fernanda Savicki de Almeida –
Engenheira Agrônoma, doutora em ciência com ênfase
em recursos genéticos vegetais, pesquisadora em saúde
pública, no eixo Meio Ambiente e Saúde: Biodiversidade
e Agronegócio da Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz,
Membro da Comissão de Combate aos Impactos do
Agrotóxico de Mato Grosso do Sul,(membro) do Comitê
MS Contra os Agrotóxicos e pela Vida, (membro) da
Associação Brasileira de Agroecologia – ABA, cocoordenadora
do
Núcleo
de
estudos
em
sociobiodiversidade e agroecologia – Nesbio, da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e pelo
Ilustríssimo Senhor Egon Krakhecke, Engenheiro
Agrônomo com atuação na prestação de assistência
técnica à agricultura regional por cerca de 25 (vinte e
cinco) anos. Por fim, destacou a importância deste
evento para que haja um acordo entre as partes
envolvidas, visando ao bem comum, acrescentando que
as providências a serem adotadas deverão considerar a
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realidade fática do Município de Glória de
Dourados/MS, o qual se apresenta como uma ilha
cercada por um mar de plantações de cana-de-açúcar,
porquanto este cultivo representa pouco mais de 1% (um
por cento) da economia no Município, bem como
considerando a tradição da agricultura familiar e
orgânica da região, severamente prejudicada pela
pulverização aérea de agrotóxicos. Posteriormente, a
palavra foi passada ao Excelentíssimo Senhor Procurador
da República Marco Antônio Delfino de Almeida o qual
discorreu acerca dos meios utilizados para diagnóstico do
uso de agrotóxicos, bem como acerca da legislação que
rege a matéria relativa à aplicação de agrotóxicos,
especialmente no que tange à proibição de pulverização
aérea em áreas povoadas e de captação de águas (artigo
10, inciso I, alínea “a”, da Instrução Normativa n. 02, de
03 de janeiro de 2008, do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento), e da previsão de eventual
responsabilização cível e criminal para as empresas
motivadoras e executadoras da ação (artigo 15 da Lei de
agrotóxicos). Discorreu, ainda, sobre a forma e
necessidade de controle e fiscalização da aplicação,
sugerindo a implantação de “transponders” nas
aeronaves, da mesma forma como adotado em barcos de
pesca, com a finalidade de monitorar, de maneira eficaz,
a aplicação aérea dos agrotóxicos, no interesse do
cumprimento das normas ambientais, em especial com
relação à saúde da população e equilíbrio do meio
ambiente. Ato contínuo, teve início a exposição realizada
pelos convidados. O Prefeito Municipal expôs,
brevemente, o histórico sócio-econômico do Município,
o qual é fruto de reforma agrária, mencionando a
importância da cultura familiar (agricultura, sericicultura,
apicultura, entre outras) e da necessidade de manter a
harmonia entre as atividades econômicas desenvolvidas
no Município, a fim de evitar prejuízos à economia de
Glória de Dourados/MS. Em seguida, o Ilmo. Sr. Mário
Vito Comar – Professor Doutor de Gestão Ambiental da
Universidade Federal da Grande Dourados discorreu
acerca dos limites para aplicação aérea de agrotóxicos,
bem como ressaltou a necessidade de implantação de
medidas preventivas, entre as quais a formação de
corredores de vegetação nativa, visando à proteção da
cultura orgânica do Município e dos sistemas
relacionados à biodiversidade. Afirmou a necessidade e
importância de preservar a biosfera e a biodiversidade,
como forma de garantir a própria condição de existência
humana, sobrelevando que se trata de uma questão de
cidadania e saúde pública. Apresentou conceitos da área
de Gestão ambiental relacionados ao tema e ressaltou
que a deriva de agrotóxicos pode alcançar uma área de
até 30 km (trinta quilômetros). O Ilmo. Sr. Olácio
Komori – representando a APOMS, explicou a
necessidade de preservação da cultura orgânica,
elogiando a atitude dos sericicultores, que não ficaram
inertes e buscaram procurar soluções para o problema
que os afetou, almejando obter informações e
providências do Poder Público, a fim de garantir seus
futuros e conseguindo unir os pequenos agricultores,
fazendo despertar a sociedade para a situação ora em
debate, graças ao Ministério Público e demais presentes.
DOMP-MS
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Pontuou que a audiência pública privilegia a discussão
do acerca do desequilíbrio provocado pela pulverização
aérea de agrotóxicos, causando danos aos pequenos
agricultores que produzem alimentos orgânicos, a fim de
garantir à população uma forma saudável de
alimentação. Destacou a necessidade de firmar Glória de
Dourados como um Município que respeita o meio
ambiente e tem condições de oferecer aos municípios
vizinhos os alimentos orgânicos aqui produzidos. Os
Ilmo. Srs. Claudemir Schaustz Bezerra e Paulo Plizzari –
representantes dos sericicultores da região expuseram os
problemas enfrentados pelos pequenos produtores, em
decorrência da aplicação aérea de agrotóxicos,
especialmente aos sericicultores e apicultores, no
entanto, de forma não restrita, porquanto outras culturas
estão sendo prejudicadas, notadamente em razão do
impacto ambiental causado pelo desequilíbrio do
ecossistema,
prejudicando
os
moradores
do
assentamento, os quais sobrevivem de culturas familiares
e tradicionais, que passam de pais para os filhos.
Expuseram a situação sócio-economica dos pequenos
agricultores, os quais dependem das culturas para
sobreviver, porquanto sua renda integral depende de
exploração das atividades que estão sendo prejudicadas.
Afirmaram que os pequenos agricultores da região não
possuem outros meios de se manter, pois toda a sua
formação foi voltada para o cultivo que exercem. O Ilmo.
Sr. Dagoberto Pereira, sócio proprietário da empresa
Dimensão Aviação Agrícola, expôs como funciona a
empresa e a aplicação aérea de agrotóxicos, esclarecendo
que há o acompanhamento de um Engenheiro Agrônomo
para a aplicação do agrotóxico. Informou a existência de
sete órgãos diretos de fiscalização e aduziu que as
aplicações aéreas geram a elaboração de mapas, nos
quais é indicada a área em que houve a pulverização.
Afirmou que são utilizados diversos equipamentos para
aferição das condições climáticas, a fim de garantir que o
produto fique restrito à área determinada pelo Agrônomo
da empresa determinadora. Informou que foram
aplicados agrotóxicos em outras culturas no estado de
Mato Grosso do Sul e nunca houve problema relacionado
a eventual impacto ambiental. Aduziu que os
profissionais são técnicos, treinados, sem qualquer
interesse em prejudicar a região. O Ilmo. Sr. Jadson
Batista da Silva – Supervisor de tecnologia agrícola da
ADECOAGRO elucidou a forma como é aplicada o
agrotóxico, aduzindo a elaboração de processo de
operação prévio e apresentando informações técnicas
relativas ao tema, especialmente no que tange aos
estudos que precedem a aplicação do produto e a
elaboração de mapa para aplicação do agrotóxico, no
qual os profissionais técnicos, entre os quais nove
agrônomos, levam em conta as condições climáticas
aferidas por meio de aparelhagem específica, a fim de
que a pulverização ocorra de forma a observar a
sustentabilidade. Passou-se, então, à abertura ao público
para os presentes se manifestarem a respeito das
discussões e propostas feitas durante a audiência pública.
O primeiro interessado foi o Sr. Heatclif Horing, o qual
destacou que Brasil é campeão mundial no uso de
agrotóxicos e lembrou que enquanto muitos outros países
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já proibiram o uso de alguns tipos de agrotóxicos, o
Brasil ainda utiliza o "veneno". Afirmou que cerca de
três milhões de pessoas, anualmente, são intoxicadas
com agrotóxicos no Brasil. Levantou questionamento
acerca da imprescindibilidade do uso de agrotóxicos,
considerando as gerações futuras e os prejuízos e
impactos causados pelo uso de pesticidas. Mencionou
casos em que o agrotóxico prejudicou, diretamente, a
população e questionou a pertinência da Lei
Complementar Federal 140/2011 ao caso. Em seguida, o
Ilmo. Sr. Juarez Martins Rodrigues, Vice-Presidente
regional da Associação Brasileira de Agroecologia,
ressaltou a existência de pesquisa na qual constatou-se
que 100% (cem por cento) das lactantes residentes em
área próxima àquela em que há a aplicação aérea de
agrotóxico apresentou contaminação do leite materno por
substâncias existentes nos pesticidas. Afirmou que no
caso estudado, a deriva foi responsável pela
contaminação dos alimentos das mulheres, as quais
apresentaram até quatro substâncias em seu leite
materno. Mencionou o caso da escola São José do
Pontal, onde as crianças, professores e todos os
presentes, foram pulverizados com agrotóxicos.
Apresentou como sugestão, além da implantação de
transponders sugerida pelo Exmo. Sr. Procurador da
República, o aumento das barreiras verdes nas áreas de
aplicação aérea de agrotóxicos e a realização de análise
da biodiversidade local, para fins de monitoramento de
eventuais prejuízos. Ato contínuo, a representante dos
acadêmicos de licenciatura em educação do campo da
UFGD, Ana Carla Ferrari, mencionou o histórico do
cultivo familiar na cidade, ressaltando que nunca foi
necessário utilizar agrotóxicos para produzir os
alimentos orgânicos aqui cultivados. Exaltou a qualidade
dos alimentos produzidos pelos agricultores familiares da
região e mencionou os prejuízos causados à saúde da
população, elencando o surgimento de novos casos de
câncer e contaminação do leite materno. Por fim, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ressaltou a importância de
resolver a situação da forma mais benéfica aos
envolvidos, especialmente considerando a realidade
fática e a necessidade regularizar a situação, obtendo
informações neste momento de debate. Seguiram-se as
perguntas em bloco, primeiramente, à ADECOAGRO,
em seguida, à empresa DIMENSÃO e, finalmente, ao
Ministério
Público,
sendo
todas
devidamente
respondidas. Ao final, o Promotor de Justiça, Dr. Victor
Leonardo de Miranda Taveira expôs suas considerações
finais, agradeceu a presença e a participação das
autoridades e do público presente, e deu por encerrada a
audiência pública às 22h15min. Nada mais havendo a ser
dito, lido e achado conforme, vai a apresente ata
devidamente assinada por mim _____________ (Irene
Távora de Souza Silva), Assessora Jurídica do Ministério
Público Estadual de Mato Grosso do Sul, que a digitei, e
pelos Excelentíssimos Senhores Victor Leonardo de
Miranda Taveira – Promotor de Justiça de Glória de
Dourados; e Marco Antônio Delfino de Almeida –
Procurador da República em Mato Grosso do Sul.
VICTOR LEONARDO DE MIRANDA TAVEIRA
DOMP-MS
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Promotor de Justiça
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA
Procurador da República
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