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CONFERENCIA DE AGRICULTURA 2013 
Conferencia internacional del movimiento biodinámico 
ALIANZAS PARA NUESTRA TIERRA 
  
INTRODUCCIÓN 
  
   Este documento pretende transmitir o compartir de forma general y breve el contenido de la última conferencia de agricultura 
del movimiento biodinámico realizado en Dornach, Suiza, entre el 6 y 9 de febrero de 2013. Leia Mais 

“Pequena campânula / do solo brotou. 
/ Surgiu prematura / e abriu linda flor. 
/ Vem uma abelhinha, / provando-a, 
gentil. / Uma sem a outra / jamais 
existiu. ” Goethe 

  

 
ESTUDO MOSTRA QUE PESTICIDAS CAUSAM 'CURTO CIRCUITO' NAS ABELHAS 
A equipe de cientistas estudou os cérebros de abelhas produtoras de mel em laboratório, expondo-as a pesticidas usados 
em lavouras 
  
   Pesticidas usados por fazendeiros para proteger cultivos e colmeias podem embaralhar os circuitos cerebrais das abelhas 
melíferas (produtoras de mel), afetando sua memória e sua capacidade de navegação, necessárias para encontrar comida, 
alertaram cientistas nesta quarta-feira. Leia Mais 

AGENDA 

  

Preparados Biodinâmicos de Outono 
O preparado 500 - Chifre esterco e os 
preparados de composto 
18 a 19 de maio  

  

Planejamento Ambiental do 
Organismo Biodinâmico com Base na 
Nova Lei Florestal  
25 a 26 de maio 

  

XVIII ENCUENTRO LATINO AMERICANO 
DE AGRICULTURA BIODINÂMICA 

Lima / PERU - 08 a 11 de agosto 

 
 

 
NUTRICIONISTA ANALISA A PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E ORGÂNICA NO BRASIL 
  
   Autora do livro “Alimentos Orgânicos”, um dos mais completos sobre o tema no Brasil e que acabou de ser reeditado, a 
nutricionista Elaine Azevedo explica as questões que envolvem uma alimentação saudável. Em entrevista à Articulação Nacional de 
Agroecologia (ANA) ela aborda, não só do ponto de vista nutricional, a diferença dos alimentos produzidos com insumos químicos 
para os produzidos em bases ecológicas. Leia Mais 

NO EXTREMO SUL DA CIDADE DE SP, AGRICULTORES APOSTAM NA PRODUÇÃO BIODINÂMICA 
Capital paulista tem, há 1 ano, primeiros produtores orgânicos certificados. 
Grupo é de Parelheiros, área de proteção ambiental, e vende em feiras. 

   Há cerca de um ano, oito agricultores familiares da capital paulista foram 
certificados como produtores orgânicos pelo Ministério da Agricultura. São os primeiros 
entre os cerca de 400 trabalhadores agrícolas cadastrados na prefeitura do município 
de São Paulo. O grupo planta no extremo sul da maior cidade brasileira, região com 
reserva de Mata Atlântica, cercada pelas represas Billings e Guarapiranga e que 
concentra áreas de proteção ambiental. Leia Mais 
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS AFETAM PREVISÕES ASTROLÓGICAS DOS ÍNDIOS 

  

   As previsões que os índios da Amazônia brasileira fazem com a ajuda dos astros para determinar o melhor momento para plantar 
ou pescar, entre outras atividades, se veem afetadas pelas mudanças climáticas, segundo constatou um estudo realizado com 
diferentes etnias indígenas no Brasil. Leia Mais 
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NOTÍCIAS DA ARTICULAÇÃO PAULISTA DE AGROECOLOGIA 

  

   A Associação Biodinâmica participou da Reunião da Coordenação Ampliada da Articulação Paulista de Agroecologia, na Vila 
Yamaguishi, em Campinas, nos dias 04 e 05 de abril. A Reunião contou com ONG´s, redes, instituições e movimentos de todo o 
estado, no qual foram discutidos pontos importantes. Leia Mais 

 
IMPACTO DOS TRANSGÊNICOS NA SAÚDE CONSTATADOS EM ANIMAIS E HUMANOS 
   Em setembro de 2012, o CRIIGEN (Committee for Research and Independent Information on Genetic Engineering), uma equipe 
de cientistas dirigida pelo professor Gilles-Eric Séralini, da Universidade de Caen, na França, divulgou os resultados de uma 
pesquisa sobre a alimentação transgênica em ratos. Durante dois anos os ratos foram alimentados com milho transgênico NK 
603, junto ou não com o herbicida glifosato, ambos da Monsanto (a maior indústria de OGMs e transgênicos do mundo). Muitos 
ratos desenvolveram tumores renais e enormes tumores mamários, e a taxa de mortalidade foi mais elevada que a normal. Leia 
Mais 

 
AVIÃO AGRÍCOLA SOBREVOA ESCOLA E INTOXICA DEZENAS DE CRIANÇAS, EM GO 
   Dezenas de alunos e alguns professores ficaram intoxicados após um avião agrícola sobrevoar uma escola pública localizada no 
Assentamento Pontal dos Buritis, às margens da GO-174, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, na manhã desta sexta-feira (3). A 
aeronove estava realizando o trabalho de combate às pragas em uma lavoura utilizando um inseticida chamado engeo pleno, 
segundo informações do Corpo de Bombeiros. No momento do sobrevoo, 122 crianças estudavam nas salas de aula, informou o 
coronel do Corpo de Bombeiros de Rio Verde, Cléber Cândido. Leia Mais 

 
NOTA SPG-ABD 
Pedro Jovchelevich 
   De 7 a 9 de maio em Brasilia, a ABD participou da Oficina “Desafios e Soluções em Sistemas Participativos de Garantia e Organismos Participativos de Avaliação da 
Conformidade-SPG/OPAC”. Estiveram presentes representantes das 4 SPGs em funcionamento (ABD, ANC, ABIO e ECOVIDA) e de 10 SPG em processo de formação. O 
Objetivo foi ajudar as OPACS em construção e tambem serviu como uma troca de experiências entre os SPG em funcionamento. O maior numero de novos SPG é no 
nordeste. 
   Atualmente o SPG-ABD esta com 58 produtores em 7 grupos em SP e MG. 
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