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Atividades Integradas da UDP

Palestra sobre Agroecologia e o Consumo de Agrotóxicos

O  Colégio  Florestal  participou  de  um  evento  na  Unicentro,  no  corrente  ano,

promovido por grupos organizados, os quais defendem as causas da produção orgânica

de alimentos; controle de pragas e doenças de culturas agrícolas; cultivo de espécies

frutíferas e hortigranjeiros sem uso de agrotóxicos; consumo de alimentos transgênicos; e

conscientização da sociedade a respeito das consequências do uso indiscriminado de

produtos  químicos,  como  conservantes,  corantes  artificiais  e  hormônios,  usados  na

produção animal e na agricultura em geral. 
Alguns  participantes  tiveram  a  oportunidade  de  apresentar  suas  experiências,

como produtores de diversos alimentos orgânicos, comercializados com certificação de

qualidade, através da produção orgânica. 
Uma senhora cadeirante compartilhou com os presentes as sequelas no seu organismo,

devido  à  exposição  aos  agrotóxicos,  que  causam doenças  graves,  inclusive  doenças

emocionais. 
Para os alunos do Colégio, ficou a mensagem de contribuir para a melhoria do

meio ambiente, usar meios alternativos de produção e trabalhar de forma integrada com

outras instituições, embora não seja possível implantar completamente esse sistema no

setor florestal, devido à imensa demanda de consumo de papel e de painéis de madeira.

Porém, algumas iniciativas já vêm sendo efetivadas, como preparo mínimo do solo, cultivo

em nível e aproveitamento de resíduos de colheita florestal. 

Maiores  informações  no  site  da  UNICENTRO:

https://sites.unicentro.br/cedeteg/2018/06/22/seminario-incentiva-a-producao-agroecologica-na-regiao-

centro-sul-do-estado/

“Seminário  incentiva  a  produção  agroecológica  na  região  centro-sul  do

estado (Publicado 22 de junho de 2018 por Maíra Machado)

“ Agroecologia significa restabelecer um relacionamento saudável entre produção e consumo de alimentos.

É uma espécie de relação ganha-ganha do homem com o meio ambiente. Os adeptos dessa linha têm aumentado

nos  últimos  anos  e,  por  isso,  também é  crescente  a  busca  por  alimentos  orgânicos,  produzidos  livres  de

agrotóxicos. Aqui na Unicentro, há nove anos, a Feira Agroecológica é uma iniciativa que incentiva esse tipo de

produção e de consumo. E para fortalecer a agroecologia na região centro-sul do Paraná o NEA(Núcleo de Estudos

em Agroecologia) e a Articulação Regional de Agroecologia (ARA) realizaram seminário destinado, exclusivamente,

a discussão do tema”.

https://sites.unicentro.br/cedeteg/author/mairas/

