Foto Yensy: © A. Weltz-Rombach / Oxfam

“O número de crianças que nascem com
deficiência cresce todos os anos devido ao
aumento do uso de pesticidas.“
Jorge Acosta, antigo piloto de aviões pulverizadores
de pesticida, Equador

Para saber mais sobre a campanha
“PREPARADOS PARA O JOGO JUSTO?”
e como pode participar ativamente por favor visite:
www.imvf.org | www.makefruitfair.org/pt-pt
www.facebook.com/IMVF

PROJETO COFINACIADO PELA:

Este documento foi elaborado no âmbito do projeto
“Make Fruit Fair
com a ajuda financeira da União Europeia. O conteúdo
deste documento é da exclusiva responsabilidade dos
parceiros não pode, em caso algum, ser considerado
como expressão das posições da União Europeia
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“O ordenado do meu marido está longe de ser o suficiente.
Precisamos de poupar na alimentação para pagar a
educação das nossas crianças.“
Yensi, mulher de um trabalhador das plantações
de ananás, Costa Rica

V.i.S.d.P.: Marion Lieser Oxfam Deutschland e.V. Am Köllnischen Park 1

OLÁ LIDL,
PREPAREM-SE
PARA O JOGO
JUSTO!

REVELAR A

VERDADE

O LIDL é um dos 4 gigantes de supermercados em Portugal.
Mas quando falamos de responsabilidade nas plantações de
banana e ananás, o LIDL ainda tem muito que fazer.

A verdade sobre os frutos tropicais do LIDL

Assinatura

Nome, Apelido

Apoie o nosso apelo ao LIDL e preencha o postal anexo.
Envie-nos de volta até 1 de outubro de 2016.
Iremos entregar todos os postais ao LIDL.

Preços Justos: pagar aos seus fornecedores um preço justo pelas
bananas e ananases.

Ligue ao LIDL agora!

Direitos Sindicais: garantir os direitos sindicais dos trabalhadores.

O LIDL é corresponsável
por estas condições.

Saúde: garantir que todos os trabalhadores exercem a sua função
num local seguro e que estão protegidos dos produtos e da exposição
aos pesticidas.

Devido ao uso de substâncias químicas, os solos
e as águas perdem qualidade. Monoculturas e
pesticidas destroem a biodiversidade.

Rendimento: assegurar que os pequenos produtores e trabalhadores
de plantações que produzem frutas tropicais ganham o suficiente para
que possam assegurar para si e para as suas famílias uma vida digna.

Os trabalhadores das plantações organizados
em sindicatos são discriminados ou mesmo
despedidos.

Olá Lidl, isto é como podem
REALMENTE identificar alta qualidade:

Os salários dos pequenos produtores e dos trabalhadores nas plantações são tão baixos que as
famílias nem conseguem pagar consultas médicas.

Olá Lidl,

Os trabalhadores das plantações e as suas
famílias estão expostos a pesticidas tóxicos.
Sofrem de problemas respiratórios e de doenças
relacionadas com esta exposição.

IMVF

O LIDL diz que as bananas e os ananases que vende são produzidos de forma sustentável. Mas a realidade para os produtores e
trabalhadores é muito diferente:

1100-548 Lisboa

A receita perfeita para ser feliz
não se consegue assim

Rua de São Nicolau, 105

Adoramos frutas tropicais. Mas o que está no interior destes
frutos deliciosos – ex. exploração de trabalhadores, pesticidas – não adoramos de todo.

Pode ser preenchido com um endereço de email ou com um número de telefone se quiser
receber mais informação sobre a campanha:

Pode também assinar online, visite:
www.makefruitfair.org/pt-pt

E-Mail*

Telefone*

