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GR 7 apresenta proposta de sustentabilidade com
soluções biotecnológicas
Foto: Anderson/JI

São Miguel do Oeste
a sexta-feira (27), o
grupo GR7 reuniu
técnicos, agrônomos, zootecnistas, veterinários e
produtores rurais para
apresentar tecnologias
nos sistemas de produção
da agropecuária.
Trata-se de biotecnologia, processos de produção limpa e sustentável,
através da bioremediação.
A agropecuária convencional é produtiva,

N

porém gera grandes passivos nos sistemas de produção. O grande consumo
de agroquímicos leva a
exaustão de recursos naturais, gera impactos negativos, como resíduos de
agroquímicos, dejetos
orgânicos mal decompostos, gases tóxicos e perdas
de solos pelo uso excessivo de máquinas e pisoteio
de animais.
Através da biotecnologia, com o uso de bactérias

benéﬁcas naturais e aminoácidos orgânicos é possível corrigir o processo
produtivo. Na pecuária
verticalizada ocorrem
grandes concentrações de
animais e por sua vez grandes volumes de dejetos.
Isso muda muito o
sabor dos alimentos produzidos em ambientes desfavoráveis inclusive causando danos a saúde dos
animais e as pessoas que
trabalham nesse ambien-

te e consumidores ao consumirem tais produtos.
Com as soluções biotecnológicas, propostas
nessa apresentação ﬁcou
claro que é possível corrigir os processos de produção sem esses gases,
garantindo qualidade de
ambiência, qualidade de
vida para pessoas e animais, e, consequentemente a qualidade de leite e
carne.
Na agricultura não é

diferente, a biotecnologia
oferece alternativas para
produzir com qualidade e
assim diminuir o impacto
ambiental. É possível produzir de forma sustentável e limpa, reduzindo
insumos químicos e
melhorando a qualidade
dos alimentos.
Após a palestra técnica
do Biólogo Renato Oliveira da RSA, indústria responsável pelos produtos o
público fez questiona-

mentos, perguntas. Diversos produtores apresentaram resultados obtidos
em suas propriedades
com o usodos produtos da
linha Bacsol agrícola ou
linha zootécnica e orgasol,
aminoácidos orgânicos na
agricultura.
Após foi promovida
degustação de carnes de
frangos e suínos produzidos pela biotecnologia
para confraternizar com
os convidados.

Seminário do Projeto Vida Nova reúne público regional
Foto: Ascom/P-SMO

São Miguel do Oeste
seminário realizado
na sexta-feira, dia 4,
tratou da “mobilização da
rede de atendimento da
infância e adolescência e o
desenvolvimento de projetos sociais” reunindo
público local e de municípios vizinhos.
Conforme o viceprefeito, Wilson Trevisan,
o projeto busca melhorias,
qualidade de vida para
quem hoje reside no Vila
Nova II e os resultados
almejados serão alcançados com a participação desta grande de rede, formada por diversos órgãos e
entidades. O comprometimento de cada um reﬂete
no sucesso da iniciativa e a
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Administração está contribuindo para que as
ações sejam concretizadas, contando com o auxílio de todos e também da
comunidade. A secretária
de Ação Social, Claudete
Fabiani, agradeceu o empenho de todos os envolvidos, das famílias e dos proﬁssionais da Promotoria
de Justiça, especialmente
a promotora Larissa Ouriques. “Estamos empenhados em contribuir, pois o
Governo de São Miguel do
Oeste quer atuar e oferecer
condições cada vez melhor
à população”, observou.
A programação abordou detalhes do projeto,
apresentados pela promotora Larissa e uma pales-

tra sobre a “Implementação de projetos sociais e a
importância da mobilização da rede de atendimento”, ministrada pelo padre
Vilson Groh, de Florianópolis.
Durante a tarde o tema
em destaque é sobre: “O
sistema de garantias do
Estatuto da Criança e do
Adolescente”, explanado
pelo juiz corregedor do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, Alexandre
Takashima.
Estiveram presidente
no seminário cerca de 40
famílias do loteamento
Vila Nova II e representantes de todos os órgãos e
entidades civis que participam do projeto.

Evento reuniu aproximadamente 250 pessoas

