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11° Intercâmbio Agroecológico
Nesta Edição!
Notícias da Rede
Trem natural
Mini cartilha
ilustrada de
homeopatia

O
décimo primeiro
Intercambio
Agroecológico da rede Trem Natural,
Núcleo São João Del Rei, foi realizado no
21 de outubro no distrito de Santo
Antônio do Rio das Mortes-MG, no sítio
de Conceição e Vicente. Participaram 33
pessoas
entre
agricultoras(es),
prósumidoras(es) e comunidade do
entorno do local do evento.

A propriedade produz hortaliças, leite e
derivados e está em transição
agroecológica e homeopática há cerca
de 3 anos. Após um delicioso almoço o
grupo se dividiu em dois, uma turma
participou
do
minicurso
sobre
homeopatia e suas aplicações na
produção de gado leiteiro, ministrado
pelos homeopatas Marciel e Anderson.
A outra turma fez uma visita guiada com
a Conceição pelos dois setores da horta
“revirada” do sítio. Para poder
compreender suas dinâmicas e
complexidades. Após o agradecimento
geral houveram discursos sobre a atual
situação política do Brasil e os princípios
do grupo foram ressaltados: somos
contra qualquer forma de preconceito.
Homofobia, racismo ou machismo não
são tolerados.
AGROECOLOGIA É LUTA!

NOTÍCIAS

Comercialização na Rede
Trem Natural
Em São João del Rei: Quintas-Feiras de 9h às
13h, na UFSJ, Campos Santo Antônio. Sábados
de 8h às 12h na Praça do Coreto, Centro.
Em Barbacena: Quintas-Feiras de 7h às 12h na
casa 187, Av. Bias Fortes – Centro e pelo site:
www.redetremnatural.com.br

Como fazer a homeopatia?
“A pessoa errada, com o método certo faz errado e a pessoa
certa, com o método errado, faz certo.”

Materiais:
 Álcool preparado: 70ml de álcool com concentração
igual ou acima de 90% + 30ml de água mineral
 Vidros de cor escura ou envolvidos em papel escuro
e esterilizados*
 Conta gotas
 Etiquetas ou fita crepe e caneta
 Caixa para guardar (de sapato, por exemplo)

Os 4 pilares da homeopatia:
1ª lei: Semelhante cura semelhante
2ª lei: Experimentação nos organismos
sadios
3ª lei: substância única
4ª lei: Dose mínima

*fervidos por 30 minutos

1° Passo: Coletar a planta

2° Passo: Produção da tintura mãe
Em um vidro escuro adicionar álcool
preparado (70% de álcool + 30% de água
mineral) e a planta
Planta

Cheia Minguante
Crescente

Álcool preparado

Nova
Etiquetar: Tintura mãe e
o nome da planta mais a
data de produção
Deixar de molho por 14 dias
em local escuro

Coletar entre 7h ás 10h am.
As plantas mais saudáveis

3° Passo: Dinamização
Diluição + sucção = dinamização. Em um vidro
de 30 ml adicionar 20 ml de álcool preparado
+ 5 gotas de tintura mãe e fazer a sucsão,
“bater” o vidro no mesmo ritmo 100 vezes.
Está pronta a CH1, rotular com o nome do
preparado, dinamização e data. Para fazer a
CH2 é o mesmo processo, porém se utiliza o
preparado anterior (CH1) e assim por diante.
Da CH2 se faz a CH3...

5 gotas de tintura mãe ou a
CH anterior

Tintura mãe
Data

20 ml de álcool preparado

10° Intercâmbio Agroecológico
Ocorreu na propriedade de Luci Magri, no dia 23 de
setembro na Fazenda do Piauí, Colônia Rodrigo Silva com
a presença de cerca de 50 pessoas, apesar de apenas 39
terem assinado a lista de presença. O tema foi “Árvores”
e o grupo discutiu sobre as funções ambientais e como as
espécies arbóreas são fundamentais nos sistemas
produtivos agroecológicos para garantir a ciclagem dos
nutrientes e reduzir o aporte de adubos através da poda
de seus galhos e folhas!
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