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A ampliação do debate sobre as doenças causa-
das por agrotóxicos tem impulsionado o consumo 
e a produção de alimentos orgânicos nos últimos 
anos. Mas é necessário avançar mais, tendo em vista 
as preocupantes condições de saúde, a degradação 
ambiental e a pobreza que fazem parte da nossa 
realidade. Esses problemas são consequências da 
prática desenfreada e inconsciente da agricultura 
convencional, que ganhou força a partir da década 
de 50 com a Revolução Verde, na qual o desenvolvi-
mento é atrelado à industrialização e o crescimento 
da produtividade.

Nesse sentido, a produção de alimentos pro-
duzidos com base nos princípios da agroecologia 
emerge como uma boa alternativa, pois considera 
as práticas agrícolas e ecológicas na relação com os 
efeitos sobre a agricultura e a sociedade de modo 
geral. Os alimentos produzidos sob esta perspectiva 
são totalmente livres de agrotóxicos, que podem 
causar câncer, desregulações hormonais, más-for-
mações e diversos outros problemas de saúde. Isso 
é bom não só para o consumidor, mas também para 
os agricultores, que não ficam expostos a esses 
produtos químicos.

Além disso, um bom 
motivo para fortalecer a 
produção agroecológica 
não só aqui, mas no mun-
do todo é que esta causa 
menor impacto ambiental, 
uma vez que busca pre-
servar a biodiversidade e 
usa o menor número pos-
sível de insumos externos 
à propriedade. Preservan-
do a terra, os agricultores 
familiares, que geralmen-
te possuem pequenas 
propriedades, também 
mantêm a produção de 
alimentos por muito mais 
tempo, garantindo, assim, 
o seu sustento. Os con-
sumidores, ao adquirirem 
produtos dessa procedência, contribuem para a 
valorização da agricultura familiar e fomentam uma 
economia mais justa.

Dessa forma, a produção e o consumo de ali-
mentos orgânicos trazem benefícios que vão muito 
além da manutenção da saúde. Mais do que nunca 
precisamos controlar a devastação ambiental, e é 
justamente isso que quem produz alimentos lim-
pos faz. Quem os consome também. Em termos 
socioeconômicos, necessitamos urgentemente 
de uma agricultura que faça com que os traba-
lhadores do campo sejam, efetivamente, sujeitos 
de seu próprio desenvolvimento. Ao contrário do 
agronegócio, que tem excluído os agricultores com 
menor poder aquisitivo e pequenas faixas de terras, 
a produção orgânica representa a independência 
dos agricultores. Não só a deles, mas da sociedade 
como um todo.
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FESTA PADROEIRO
A Comunidade Católica 
São Francisco, de Vera 
Cruz, convida para festa 
do padroeiro São Fran-
cisco de Assis, no dia 6 de 
outubro, na Comunidade. 
Às 9h30min missa com a 

AVISOS

chegada da peregrinação 
da padroeira Santa Teresa. 
Ao meio-dia almoço no va-
lor de R$ 25 (adulto) e R$ 12 
(crianças de seis a 10 anos). 
À tarde reunião dançante 
com animação da Banda 
Alegria.

EncOnTROS AA
O grupo Vera Cruz de Al-
coólicos Anônimos (AA) 
avisa que realiza as reu-
niões todas as quartas-
feiras, das 20 às 22 horas, 
na Escola João Carlos 
Rech.


