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Promover o debate sobre agrobiodiversidade como ferramenta para a produção de

soberania e segurança alimentar e nutricional, mantendo ativa a rede de entidades

voltadas para a Agroecologia dos Vales. Este é um dos objetivos do 3º Encontro da

Agrobiodiversidade dos Vales, evento que reunirá estudantes, professores, agricultores,

extensionistas rurais, lideranças e representantes de entidades no próximo dia 7 de

outubro, a partir das 8h30, no auditório do Prédio 11, na Univates, em Lajeado.

A atividade, promovida pela Emater/RS-Ascar, Univates e Articulação em Agroecologia

do Vale do Taquari (Aavt) consiste em um amplo painel de debates, com palestras, relatos

de experiências, oficinas, mesas redondas e apresentações artísticas. "A ideia é promover

formação e troca de experiências entre atores sociais envolvidos com a perspectiva de

produção e consumo de alimentos e diagnosticar desafios e potencialidades nos sistemas

produtivos em construção nos Vales", salienta a extensionista da Emater/RS-Ascar

Elizangela Teixeira.

Elizangela explica que o evento dá continuidade ao debate que teve início em 2018,

quando da realização da Reunião Técnica Estadual de Plantas Bioativas, ocorrida na

Univates, e que discutiu formas de manter ativa a rede de entidades que atuam na área.

Durante os encontros, temas como "Segurança nutricional e alimentar no Brasil" e

"Desafios da produção segura de alimentos" ganharão visibilidade. "A ideia é transformar

os debates em espaços democráticos e participativos", destaca a extensionista.

Entre as oficinas, destacam-se assuntos como saberes e práticas dos povos indígenas,

inclusão de plantas alimentícias não convencionais no dia a dia, flores na alimentação,

benefícios e aplicabilidade da compostagem, contribuição das plantas condimentares para

a saúde, potencialidades na produção de bioinsumos, frutas nativas na culinária e plantas

nativas no paisagismo. Na ocasião também haverá troca-troca de mudas e sementes

crioulas e lanche comunitário.

Já as inscrições para apresentação de resumos científicos e relatos de experiências já

está encerrada, devendo os autores serem informados pela comissão organizadora do
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aceite até a próxima segunda-feira (26). A apresentação dos pôsteres será no dia do

evento, a partir das 16h30 no hall do Prédio 11, da Univates. O Encontro tem o apoio do

Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica do Vale do Taquari (NEA/VT),

Associação Brasileira de Homeomatia Popular (Abhp), Universidade Estadual do Rio
Grande do Sul (Uergs), Centro de Orientação Holística Vida Saudável (Cohvisa) e 8º

Núcleo do Cpers. Mais informações podem ser obtidas no site.


