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RELATO DO ENCOTRO LATINO AMERICANO DE BIODINAMICA NO PERU  

7 a 11 de agosto de 2013  

Pedro Jovchelevich  
     Num  ambiente  desértico  próximo  a  Lima,  ocorreu  o  XXVIII 
 Encontro  latino americano de  agricultura  biodinâmica.  Com 
 presença  de  120  pessoas  de  10  países (Uruguai, Chile, Peru, 
Argentina, Brasil, Colombia, Porto Rico, Equador, Costa Rica e 
México). O  evento  se iniciou  em  Lima,  com  uma  palestra  no 
 centro  de pesquisa aeroespacial sobre astronomia. Depois,  na 
Universidade La Molina,  palestras abertas aos estudantes, sobre 
sementes , manejos biodinâmico de arroz,  vinho e relatos de 
 experiências  na  América Latina. Leia Mais 

"Permanecer calmamente nas Belezas da vida 

Dá à alma a força do Sentir. 

O pensar claro nas Verdades da existência 

Traz ao espírito a luz do Querer." 
Rudolf Steiner 

  

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE AGRICULTURA BIODINÂMICA "As 
Abelhas, Criadoras de Relacionamentos" "A Abelha, a Vaca e a 
Minhoca como pilares da Agricultura"  

Tema do Ano 2013/14 

Jean-Michel Florin  
Tradução Déborah Beniacar Castro Hermínio 
     O Organismo Agrícola do ponto de vista da biodinâmica tem duas 
direções principais. Por um lado, apresenta uma dimensão horizontal, 
que se manifesta especialmente na diversidade da paisagem  e  na 
 rotação  de  cultivos,  e  por  outro  lado,  o  Organismo  apresenta 
 um direcionamento vertical, que é menos perceptível. Para 
podermos enxergá-lo precisaos olhar para o que se passa embaixo da 
terra e em seguida dirigir nosso olhar para o céu. A fronteira entre 
estes dois espaços é  formada pela  fina camada de  solo. Neste 
direcionamento vertical encontramos, figurativamente, três animais 
que são essenciais para a terra: a minhoca, a vaca e a abelha. Leia 
Mais 

AGENDA 

  

  

Produção de Hortaliças de Frutos Biodinâmicas 
27 a 29/09/13 

  

  

Encontro do Movimento Biodinâmico 
Sala do Ramo Jatobá 
11 a 13/09/13 

  

  

 
Maiores Informações 

biodinamica@biodinamica.org.br 

3ª FESTA DAS SEMENTES ORGÂNICAS E BIODINÂMICAS DO SUL DE MINAS 
GERAIS  

22 de junho 

Fernando Soriano  
     No  dia  22  de  junho  de  2013  ocorreu  a  3ª  Festa  das 
 Sementes  Orgânicas e Biodinâmicas do Sul de Minas Gerais, na 
 cidade de Sapucaí Mirim-MG, promovidos pela Associação 
Biodinâmica e Associação Serras de Santana. O  Evento  contou  com 
 cerca  de 200  pessoas  no  qual  realizaram  troca  de experiências  e 
 troca  de  sementes  crioulas, raízes  e  tubérculos.  Dentre  os 
 presentes estavam  consumidores,  técnicos  e  vários produtores 
 orgânicos. Dentre  os  expositores estavam  presentes  a  ABD, 
 Associação Serras Verdes,  Associação  SerrAcima, Assentamento 
Santo Dias, dentre outros. Leia Mais 
  

RELATO DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE AGROECOLOGIA EM 
BOTUCATU  

1 a 3 de agosto  

Pedro Jovchelevich  
     A  equipe  da  Associação  biodinamica  participou  ativamente 
 deste  encontro. Organizamos um minicurso, participamos de mesa 
 redonda  sobre  sementes  crioulas  e SPG e nosso stand esteve muito 
procurado. O encontro reuniu mais de duas mil pessoas, organizado 
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pelo Instituto Giramundo e com apoio de diversas ONGs e governo.   
 Impressiona  o  numero de  presentes,  principalmente  jovens  de 
 varias  partes  do Brasil.  A  principal  palestrante do  evento 
Vandana Shiva,  líder mundial  da  campanha pelas sementes livres e 
premio Nobel alternativo. Leia Mais 

Quero receber o Boletim Eletrônico (gratuito via email) 
Atualize seu cadastro ou cancele o recebimento do boletim 
Normas para publicação de artigos no Boletim Agricultura Biodinâmica 

RELATO DO CURSO- SER HUMANO ENTRE O CEU E A TERRA- Fazenda 
Capão alto das Criuvas- Sentinela do Sul-RS  

22 a 27 de julho  

Pedro Jovchelevich 
     Estamos a uma hora de Porto Alegre em direção ao sul do RS, na 
grande área de produção de arroz no Brasil. A Fazenda Capão alto das 
Criuvas se caracteriza por áreas montanhosas com pastos  e  florestas 
 nativas  e  várias  áreas  de  várzeas    e  açudes  com criação de 
gado, búfalos e principalmente arroz nas baixadas. Na chegada 
encontramos pessoas de vários locais e crianças brincando no 
gramado sob a grande Figueira. A  proposta  do  curso  foi aprofundar 
o  conhecimento  dos  ritmos  na  natureza, agricultura biodinamica e 
ser humano, do ponto de vista antroposofico. A base do cusso foi de 
um lado a exposição de Gorg Gloecker, ex coordenador da seção de 
matemática e astronomia  do  Gotheanum. Leia Mais 

RELATO DO 38° Ciclo de Palestras Alvaro Santos Costa sobre Viroses da Batata, realizado em Corrego do Bom Jesus, MG  

03 de agosto  

Pedro Jovchelevich  
     A Associação Biodinamica com apoio da EMATER-MG organizou o 38° Ciclo de  Palestras Alvaro  Santos  Costa  sobre Viroses  da Batata, 
 realizado  em  Córrego  do Bom Jesus, MG, no último dia 03-08-2013 com  foco na  implantação da  tecnologia do Broto/batata-semente na 
produção de minitubérculos/batata-semente  livres de vírus no sistema  biodinamico  de  produção  de  batata  no  sul  de MG.  Estiveram 
 presentes agricultores da APAN-FE, Associação Serras Verdes e Serras de Santana. A  principal  palestra  foi  do pesquisador  do  IAC  José 
Alberto Caram  de  Souza Dias  que  desenvolveu  esta  técnica  no  Brasil.  Também  houve  uma apresentação  do Paulo Dandrea sobre uso de 
biofertilizantes. Leia Mais 
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