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Boas Novas: existimos. Nada ficará como está
Professor Doutor Luiz Augusto Passos
Nem aquelas pessoas que participaram podem dizer exatamente o que ali aconteceu! Há muitas coisas indizíveis. Se
você tiver internet clique aqui - (http://abhpopular.com.br/?p=641)para (re)viver e imaginar através das imagens, o que
representou na vida de cada um de nós essa participação. Vi a emoção do médico Hilton Luz à minha frente quando no celular
emocionado dizia: “Cara, você não pode imaginar onde estou... Esse povo todo de raiz!”Foi uma vivência definida por outro
professor quando o professor José Maria Ferraz e o Sebastião Pinheiro tentavam explicar a energia do ar como “repercussão
molecular!”. Era a vivência no corpo de cada um da vivência do reconhecimento, da comunhão, da liberdade como rebeldia e
vingança contra tudo que representasse morte, sacrifício, sangue das vítimas, e a proclamação esperançosa da Ressurreição.
Nosso plenário era espaço vivo dos mais sofridos, carregavam o sangue do cordeiro, e o que lhes restava: esperançar – verbo,
ação! Se o sombrio panorama dos ricos anuncia a vida, os mais humilde do país, nas florestas, nas matas, nos cerrados,
ameaçados, esquecidos, desreconhecidosrenascem das armadilhas e truques de tudo virar dinheiro. Engrandecemo-nos todos
e todas, coletivamente, ao rejeitar o capitalismo e todas as (i)lógicas de Mercado. (RE)Inauguramos, por semeadura
agroecológica mundo novo a partir do velho. Desafiamos a 'ordem' democratizando práticas: adoção radical da agroecologia e de
sociedades sustentáveis, dos direitos humanos e da terra.Deus conduziu-nos,cada um e cada uma, para este momento novo,
vivenciando nos espaços da Ubra e da Diocese de Ji-Paraná, essa emergência do Espírito de beleza, comunhão, hospitalidade,
trocas de experiências que emergiu das raízes negras, afro-indígenas do povo brasileiro. Na difícil conjuntura nacional,
internacional e latino-americana abraçar a causa dos empobrecidos na compaixão, aguçando nossa sensibilidade no respeito e
promoção de toda a VIDA de todos os seres de nosso cosmos.Tudo nasceu do esforço da Diocese de Ji-Paraná, projeto Pe.
Ezequiel e da ABHP-RO, nos acolher em Rondônia. Não mediram esforços, cuidado e carinho cada um de nós e dos grupos na
construção desse evento. Oficinas de saúde, Feira de Agroecologia e de troca de raízes e sementes crioulas não faltaram,
economia solidária, produção orgânica.Os sujeitos: educadores populares de saúde e da homeopatia popular; agentes das
Pastorais Católicas e Evangélicas, Espíritas e de outras espiritualidades; Lideranças de tantos Movimentos Sociais Populares
combativos, de ONG's, Comunidades Indígenas, Lavradores e Lavradoras, Quilombolas, Hansenianos e portadores de
deficiências, bem como Professores da rede pública e de tantas Universidades. Representantes de Órgãos Governamentais,
Estudantes, Homeopatas Médicos e Homeopatas Populares, Terapeutas Holísticos e comunidade em Geral comprometida com
a VIDA de qualidade para todos e todas. A Homeopatia Popular e as práticas correlatas são muito maiores do que a ABHP, e isso
nos compromete como associação.Ali foi espaço de Reencontro, Festa, a mística conduzida pela Via Campesina, a voz cabocla,
nordestina e negra dos cantores e artistas populares; rodas de dança, carimbo, forró, propostas em vista do SUS, à Conferência
Nacional de Saúde, Conselhos de saúde, ação pela qualidade de alimentos, contra os agrotóxicos, transgênicos, herbicidas,
aditivos alimentares criminosos, medicalização da vida para o mercado de dependência, doenças e mortes. Palestrantes: os
melhores associavam conhecimento, luta,coragem e compromisso. Não tivemos intelectuais desligados do compromisso com a
transformação, eram pessoas como nós, na luta.A mística apontava a dança, MST, VIACAMPESINA, indígenas, mulher grávida,
a terra, a água, o ar e o fogo, crime de madeireiros, hidronegócio, queimada e extinsão de germoplasma, cuidado necessário na
ação de gerar nova vida, mulher grávida. Não faltou também a fonte de água viva, que quebra o fogo ateado nos desmatamentos
da Amazônia e de todo o Planeta, mostrando a vitória da luta, na imagem do Planeta Água, que abria de maneira emocionante e
grandiosa o Evento. Não faltou a presença dos mártires, entre eles, Padre Ezequiel, Santo Dias, Marçal.Rodas de conversas,
pesquisas apresentadas e testemunhos. Beleza e Grandiosidade foram sustentada por pessoas, profissionais e entidades
sensíveis ao sofrimento martirizante que se tornaram por ética política e compaixão parceiros e apoiadores, a elas e eles, que a
parceria se estenda à luta cotidiana por Justiça e Direito a um mundo melhor que começa onde estivermos.Impagáveis esforços
da coordenação, assessoria, animação, acolhida, celebrações, transporte, pernoite, alimentações, limpeza. Inscrições,
certificações, som,água e registros.O Reino de Deus já está a caminho entre nós.Os resultados serão vistos no cotidiano de
nossos grupos e organizações. A Sistematização do Evento, textos, fotos, vídeos poderá ser Encontrada nas páginas da ABHP –
ULBRA E PROJETO P. EZEQUIEL – e, em Breve, nos Anais e CD do Evento.Uma extraordinária BOA NOTÍCIA.A Homeopatia
popular e toda ela, sairãomais fortes e engrandecidas. O momento é decisivo. As mineradoras serão os grandes instrumentos da
nova opressão do capitalismo, se tiver acesso a internet veja http://www.ihu.unisinos.br/noticias/513842-conjuntura; por isso
precisamos nos aliar, sobretudo os mais pequenos, às grandes lutas pelo mundo novo, pelos direitos humanos, por uma nova
saúde multicultural, que inclua as raízes da nossa indiano-africanidade. Vamos lutar por um mundo de ternura, compaixão,
esperança e solidariedade feito com muita festa e forró. Vamos orientar nossas práticas para uma homeopatia popular Que
respeite a sustentabilidade do Planeta. Nem mesmo no centro da capital da república brasileira, centro do governo nacional, se
evita a covardia dos grupos que disputam com apoio das forças consideradas legais, o último pedacinho de terra, consagrado: o
“Santuário dos Pajés!”. Ver para crer: (http://migre.me/aZWMF) esboço da violência covarde sobre aqueles e aquelas que
possuem no seu corpo o melhor de todos nós: a humanidade. Humanidade torturada pela crueldade de uma legislação que mata
em nome da Lei! Que Lei é essa? Quem a produziu? Quem lhes deu direito de machucar e crucificar o que lutam pela Justiça?
Quem disse que bens e dinheiro podem prevalecer sobre a vida de qualquer pessoa? O Senhor nosso Deus é o Deus da Justiça e
da solidariedade com os mais pobres e pequenos. Em frente, Emanuel – Deus com a gente – nos convoca a todos e todas contra
a opressão, a morte e mentira.

PALAVRA DO PRESIDENTE
Quero agradecer, parabenizar e elogiar a todos
que estão engajados na luta por um Brasil melhor, que
colocam suas forças, conhecimento e tempo a serviço da
vida. De maneira geral o que sustenta a nossa prática é o
entendimento de que sempre há algo a ser feito pela vida,
seja por causa da fé, da solidariedade, da prática politica, da
caridade, da compaixão ou da realização pessoal ao ver o
outro(a) sair do sofrimento. Vosso trabalho se caracteriza
pela busca do reconhecimento, da reelaboração da
aprendizagem, da troca de conhecimentos, do desejo de
mudança da vida, da busca por justiça, da procura pela saúde
plena – de cada um e de suas famílias -, da descoberta de um
sentido novo para a vida pessoal ou coletiva.
Fizemos nossa primeira reunião da diretoria e ao
traçar as metas não surgiu nada de novo. Então se decidiu
por seguir com os trabalhos de formação, de articulação e de
informação e divulgar a homeopatia entre as práticas
populares. A Jacinta e a Adenir foram, pela ABHP, ao Fórum
Social Mundial realizado em Porto Alegre levando a
homeopatia junto às práticas populares. A ABHP foi
representa por Edna na Conferência de Saúde em Brasília
(DF). A Irmã Marialva tem como proposta fazer um
documentário da ABHP.

Os congressos realizados pela ABHP tem sido um
marco importante para enfocar as nossas ações como
alternativas para uma agricultura agroecológica em Rondônia e
no Brasil. Estamos desenvolvendo ações de formação de grupos
de trabalhos para uma produção de qualidade.
Vamos aproveitar a Campanha da Fraternidade
que tem como tema Fraternidade e Saúde Pública. Para que
todos os grupos, em suas regiões, possam realizar ações em
favor da vida.
Em nossa articulação é necessário fortalecer canais
de participação efetiva da sociedade em nossas entidades,
incentivar inter setorialmente a formação e as ações em saúde,
educação, desenvolvimento social, justiça, para promoção,
prevenção, proteção, habilitação e recuperação da saúde da
saúde, construindo dessa forma uma sociedade justa e
saudável. Engajar na política, pois este ano é ano de disputa
política e fazer representar o povo com dignidade e justiça.
Vamos juntos somar forças, buscar novos sócios, nos fortalecer.
Manoel Mariano Neto
E-mail: pastoral-opo@hotmails.com
Fones: (69) 9289-4436; (69) 9938-9253;
(69) 81228-1223

RELATÓRIO DE VIAGEM E EVENTOS
ONDE A ABHP ESTEVE PRESENTE

Atividades
Atividades desenvolvidas
desenvolvidas em
em 2011
2011
1 - SEMINÁRIO DE HOMEOPATIA E AGROECOLOGIA – VIÇOSA – UFMT – ABHP/CUIABÁ.
Em Setembro de 2011 foi organizado e realizado o seminário sob a coordenação Prof. FABIO NOLASCO DA UFMT,
Numa Parceria Com A Universidade Federal De Viçosa e a ABHP.
Da ABHP participaram como palestrantes o João Carlos da Silva –RO; Edna Fernandes do Amaral –Cuiabá/MT; Itamar
Camaragibe- Cuiabá-MT; do Projeto Pe. EZEQUIEL/RO, participou Cesar Augusto; Outros Palestrantes foram
representantes Profs. Drs. De Viçosa, da UFMT e da Homeorgânica.

PARTICIPAÇÃO NA 14ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE
A ABHP, com a presença de Edna Amaral, teve participação integral na
programação do espaço cultural – TENDA PAULO FREIRE, fazendo
acolhimento – participando dos debates das rodas de conversa – dos “cafés
com idéias” com o Ministro da Saúde e assinaturas das portarias e políticas de
Saúde LGBT e políticas de saúde para campo e floresta e parcial participação
nas atividades de cuidados com aqueles que necessitavam de ajuda – neste
caso com a indicação de homeopatias produzidas em meio popular – Realizou
ainda uma roda de conversa com representações de 07 estados sobre a
Homeopatia Popular, destacando o projeto da ABHP-Associação Brasileira de
Homeopatia Popular no processo de Educação Popular em Saúde – que visa
por um lado a divulgação da homeopatia para que a comunidade possa
reivindicar esse tratamento e cuidado da Homeopatia no SUS, bem como
proporcionar conhecimento para o Cuidado e promoção da saúde por meio da Homeopatia feita no meio popular.
Estabeleceu contatos significativos com pessoas e instituições que serão parceiros no fortalecimento das lutas sociais
que visam o controle social do SUS e a promoção de ações que venham garantir a não privatização do SUS e a
inserção das práticas integrativas e complementares – populares no SUS.

1º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS EM SERGIPE- SE
O Seminário de práticas integrativas foi realizado sob coordenação do MOPS e
Secretaria Estadual de Saúde do Sergipe com o objetivo de sensibilizar a
comunidade e os trabalhadores da Saúde de seis municípios da importância das
práticas integrativas e populares de saúdee da viabilidade de sua implantação e
implementação no sistema público de saúde. Foram realizadas palestras e
oficinas de divulgação de Taichichuan; Espiritualidade; Fitoterapia –
Massoterapia; Reich; Homeopatia Popular; terapia comunitária. Neste Evento a
Homeopatia Popular foi trabalhada por Edna Fernandes do Amaral. Na ocasião
a partir da sensibilização foi agendado um curso de homeopatia para o mês de
Março/2012.

Atividades desenvolvidas
desenvolvidas em
em 2012
2012
Atividades
FORUM SOCIAL MUNDIAL – PORTO ALEGRE –RS- JANEIRO/2012
Participação nas rodas de conversas e debates ocorridas nas tendas Chico
Mendes, Paulo Freire e Irmã Dorothy. Os temas foram os mais variados de
acordo com a programação: apresentação de práticas populares(massagemReick-Homeopatia Popular e a ABHP; nos debates sobre aleitamento Materno;
Farmácia viva e plantas medicinais; terapia de relaxamento; Rede Cegonha;
trabalhos das parteiras; sobre o fortalecimento da Agricultura familiar, justiça
social e ambiental; sobre a economia solidária e os cuidados uns com os outros
“quem ama cuida de sí e dos outros”; Discussão do papel da ANVISA etc.
Foram estabelecidos contatos significativos para a ampliação dos debates
acerca da Homeopatia Popular nos grupos e comunidades interessadas, onde
deixamos endereço e contatos, bem como para o fortalecimento da luta pela
implantação da Homeopatia no SUS.
Maria de Cuiabá-MT e Jacinta de Juina p- MT estiveram presentes.

JI – PARANÁ - RONDÔNIA
Realização dos módulos 04 e 05 do Curso de Aprofundamento e Pesquisa em
Homeopatia Popular Comunitária. O Curso terá seu encerramento em Outubro
de 2010.O Curso é realizado pela ABHP/RO e PROJETO PE. EZEQUIEL com
Assessoria da ABHP NACIONAL ( Dra. Edna Fernandes do Amaral (Psicóloga e
Educadora Popular em Homeopatia Popular) e Dr. Alexandre Mendonça (Médico
Veterinário- Homeopata)
FEVEREIRO – 2012 – JUNHO – 2012

JUINA – MT
Participação no seminário de Homeopatia e Agroecologia realizado em Maio/2012 com a Assessoria doDr. Alexandre
Mendonça, para 150 participantes entre eles Trabalhadores Rurais – Pequenos Agricultores – técnicos agrícolas e
comunidade em Geral.

CURSO EM SANTARÉM –PA
O Curso realizado em Santarém –PA é uma parceria entre a HELING DO
BRASIL– ABHP NACIONAL - ABHP/RO E A PASTORAL SOCIAL DOS
VERBITAS DE SANTARÉM. O Projeto Bete Bruno refere-se ao processo de
formação de 60 Educadores Populares na área da Saúde Popular com ênfase
nas terapias: Bio-energética – Florais de Bach e Homeopatia Popular. O curso
tem seu término previsto para Outubro de 2012quando completa 02 anos de
formação. A continuidade do projeto dependerá dos encaminhamentos feitos
pelo grupo.

PELOTAS – RS
O grupo de Pelotas é um grupo que desenvolve trabalhos de saúde comunitária a
muitos anos sob a orientação da Ir. Assunta Tacca. Desde 1987, inseriu em suas
práticas de cuidados com a saúde a prática da homeopatia popular sob orientação
de Luiz Augusto Passos que fazia parte do IPESP e por mim Edna f. Amaral,
também do IPESP. Nestes anos fizeram a opção de um trabalho com compostos
homeopáticos como forma básica de tratamento homeopático por sua
praticidade eficacidade no tratamento de saúde da comunidade. No campo
repertorialmais individualizado apenas algumas pessoas trabalharam. Com a
rotatividade de pessoas e demanda comunitária sentiram a necessidade de
ampliar conhecimentos e formar novas pessoas para trabalhar com
repertorização e tratamento de casos crônicos– mentais e psico-emocionais.
Com este objetivo iniciamos a etapa em Setembro nos dia 19 a 23 com 26
pessoas. Em Abril de 2012 aconteceu a 2ª etapa do curso, com presença de 22
pessoas que estiveram presentes na 1ª etapa. O curso se desenvolveu em 04 dias com muito boa participação e
aproveitamento ficando agendada a 3ª etapa para Setembro de 2012.

CURSO EM SERGIPE - SE
O curso foi realizado nos dias 28/03 a 01/04 nas dependências da Universidade
Federal de Sergipe (UFSE) com a presença de 46 pessoas inscritas, oriundas
de diversos movimentos sociais, grupos sociais,- da secretaria Estadual e
municipais de Saúde – e Estudantes. Ficou agendado a 2ª etapa para Setembro
de 2012 na mesma cidade.

SALVADOR BAHIA
O curso foi promovido pelo GRS ( Grupo de Reflexão Saúde da CRB), em
Maio/2012, com participação de 27 pessoas de diversas comunidades e
municípios da Bahia, com grande aproveitamento e participação. Asegunda
etapa ficou agendada para Novembro/2012.

LEIA E ASSINE O BOLETIM INFORMATIVO “ O SEMELHANTE”
Envie sua solicitação para a ABHP – Associação Brasileira de Homeopatia Popular – Rua Amâncio pereira de
Jesus, 254 – Bairro Carumbé – CEP: 78050-66- Cuiabá-MT, ou envie um e-mail para abhpopular@terra.com.br ou
acesse a página da ABHP: www.abhpopular.com.br. O valor da Assinatura será de: R$10,00 reais e você para
efetuar o pagamento via vale postal ou depósito na conta corrente: 41.6375-3 – agência 0046-9 – Banco do Brasil.
Envie o comprovante de pagamento por fax (xx65) 3653-3710 ou por correio.
Teremos também a versão ONLINE na página da ABHP.
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MEMÓRIAS DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO
DE HOMEOPATIA POPULAR E 1º SIMPÓSIO
DE AGRICULTURA ALTERNATIVA PARA A AMAZÔNIA
A ABHP – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HOMEOPATIA POPULAR – O CEUIJI/ULBRA – A DICOSE DE JIPARANÁ/RO, em parceria e com apoio do diversos órgãos do Estado de Rondônia promoveram nos dias 25 a 27 de
Agosto de 2011 o3° Congresso Brasileiro de Homeopatia Popular e 1° Simpósio Regional de Agricultura Alternativa
para a Amazônia com o tema: “Amazônia de Pé: Vida Melhor para o Planeta”, o evento contou com palestras, mesas
redondas, oficinas além de uma noite cultural com exposições e músicas populares. “O objetivo do evento foi o
fortalecimento do sistema de produção familiar, com base na agricultura agroecológica e o resgate e visibilidade das
práticas integrativas e complementares de saúde existentes no meio popular com vista à sua inserção no Sistema
Único de Saúde-SUS”. Participaram do evento Educadores populares de saúde – homeopatas populares não
médicos; médicos homeopatas; terapeutas naturistas;acadêmicos, técnicos, agricultores, extrativistas, povos
indígenas, quilombolas, ribeirinhos, assentados e pescadores e comunidade local. Ocorreram ainda durante o evento
a mostra da produção de alimentos agroecológicos e do artesanato, o festival da semente crioula, exposição de
vendas de livros e uma noite cultural com premiação de pessoas e entidades que prestaram relevantes serviços à
comunidade tanto da divulgação e promoção de uma agricultura voltada para prática de agroecologiasustentável com
visão integral e para a prática e promoção saúde popular e valorização da vida. O Prêmio Bento Mure foi instituído pela
ABHP em 2007.
O evento contou com mais de700 inscritos, que participaram de palestras, mesas redondas e oficinas, da feira de
sementes criolas, bem como da noite cultural com premiação, exposições e músicas populares.
Contamos com a presença de autoridades e parceiros que contribuíram na organização do evento. De acordo com o
bispo da Arquidiocese de Ji-Paraná, Dom Bruno Pedron, esta é uma oportunidade para buscar uma vida melhor e
saúde para todos. “Necessitamos tomar consciência dos valores para que possamos viver bem”, destacou.
Segundo o Diretor Geral do CEULJI/ULBRA, professor Erivaldo Diniz de Brito, é um orgulho estar recebendo este
evento grandioso na Instituição. “Isso mostra que estamos dispostos a abrir as portas e auxiliar no que foi necessário
em comprometimento com o desenvolvimento do nosso estado”, frisou.
Para o coordenador do curso, professor Gibran Alves da Silva, o evento permitirá discutir alternativas para a agricultura
familiar, que sejam fundamentadas no desenvolvimento sustentável e solidário, levando em conta a questão
econômica, social e ambiental.
Já o vice-presidente da FETAGRO, Fábio Assis de Menezes, ressaltou que a Federação contribui na organização do
evento com a mobilização de agricultores, com a instalação de um stand para apresentação das ações e projetos
realizados pela Federação; e a participação confirmada nas mesas de debates e oficinas.
A Presidente da ABHP,lamentou a não presença dos órgãos públicos da Saúde no evento. No momento em que o
Ministério da Saúde abre as portas para uma inserção das práticas de saúde integrativas no SUS através da portaria
971 de 03 de Março de 2006 a parceria entre os profissionais da saúde pública – órgãos públicos e os movimentos e
práticas populares de saúde é de fundamental importância. Diz Edna “isto mostra que ainda temos um longo caminho a
percorrer... a luta continua...”.
Desta maneira o Congresso e Simpósio propuseram contribuir na melhoria de vida das comunidades rurais e urbanas,
por meio da transmissão de informações relevantes à gestão dos recursos naturais, produção e comercialização da
produção e na prevenção - promoçãoda saúde por meio do incentivo e apoio às práticas populares de saúde e sua
interação com o SUS.

ANUNCIE AQUI A PROGRAMAÇÃO DE SEU GRUPO – COMUNIDADE – DE SUA
ENTIDADE OU DO SEU ESTADO. ENVIE AS MATÉRIAS E INFORMAÇÕES PARA
abhpopular@terra.com.

Debates e Trabalhos ocorridos no III Congresso
Brasileiro de Homeopatia Popular e o I Simpósio
Regional de Agricultura Alternativa para a Amazônia
25/08/2011 (5ª Feira)
Acolhimento – Animação – Mística
Palestra Magna: AMAZÔNIA, DE PÉ: VIDA MELHOR
PARA O PLANETA!
Palestrante:Prof. Dr.Luiz Augusto Passos –
GPMSE/UFMT – com contribuições de
representantes dos povos da Amazônia.
26/08/2011 (6ª feira)
Acolhimento e apropriação dos espaços
Painel 1: Histórico, conceitos e princípios da
Agroecologia
Palestrante: Palestrante: José Maria Guzman Ferraz
– Pesq.EMBRAPA Meio Ambiente. Pós Doutorado em
Agroecologia. – Campinas – SP
Painel 2: Contribuições da Homeopatia para uma
Agroecologia Sustentável.
Palestrante: Prof. Carlos Moacir Bonato / PR
(plantas); Dr. Alexandre Mendonça – RS (animais); Ir.
Assunta Tacca – Pelotas-RS (Água) e Itamar
Camaragibe Assunção e João Carlos da Silva/UFMT
(solo).
Apresentações orais – trabalhos acadêmicos e
práticas populares de educação, saúde e homeopatia.
Rodas de conversas sobre práticas populares de
educação, saúde e homeopatia.
1- Experiências de tratamento de pessoas com
Homeopatia popular e outras terapias
complementares.
2- Experiências com Tratamento de Animais e água
com Homeopatia e outras terapias populares.
3- Experiências de tratamento homeopático para solo
– plantas e solo.
4 – Homeopatia popular em outros Países (Angola –
Bolívia).
5- Experiências de Tecnologia Social –PAIS
horticultura Orgânica.
Feira de produtos Agroecológicos e artesanatos
Apresentação de painéis; Banner de trabalhos e
fotos.

27/08/2011 (Sábado)
Painel: Impactos do uso dos Agrotóxicos
Palestrante: Sebastião Pinheiro
Eng. Agrônomo e Florestal
Mesa redonda1: Saúde e Educação Popular: A
Organização social como possibilidade de
conquista e Garantia de direitos.
Palestrantes:
- Prof. Dr.Luiz Augusto Passos –
UFMT/GPMSE/ABHP
-ProfªDrª Maria da Anunciação de Barros Neta –
UFMT/GPMSE
- Simone Leite – ANEPS/RE Nacional de
Movimentos e Práticas de Educação Popular e
Saúde. (Ver a titulação..
- Rogério Fagundes Filho –Quiroprata e terapeuta
Holístico. ES.
Mesa redonda 02: Homeopatia no SUS - realidade
e perspectivas
Palestrantes: Dr: Hylton Luz – RJ
Dra. Graciela Pagliaro-RJ
Mesa redonda 03: Tema propostas de
Agroecologia para Rondônia
Participantes: EMBRAPA – RO, EMATER – RO,
SEAGRI – RO,
Projeto Pe. Ezequiel, DFDA , IFRO, ULBRA e ONGs.
Oficinas de práticas integrativas e populares de
saúde naturalista e Agricultura Alternativa
w·Bionergético e Fitoterapia – Maria Paschoalina
Barbieri – ABRASP-MT
wFlorais de Bach – Luciana Chammas- Healing-SP
e Pe. José Dilon – ATMA-SP.
wContribuições da Homeopatia no tratamento de
Epidemias e doenças auto-imunes –
degenerativas. Marlene Mützemberg – Educadora
Sócia - Homeopata Popular-ABHP-MT e Itamar
Camaragibe Assumpção– Biólogo e Homeopata
Popular – ABHP-MT
wHomeopatia e Veterinária – Dr. Alexandre
Mendonça – Médico Veterinário – Campinas do Sul
- RS.
wHomeopatia eplantas – Prf. Carlos Bonato- João
Carlos da Silva –Agricultor e Agente Popular de
Homeopatia – Proj. Terra Sem Males e Henrique
José de Oliveira - Agricultor- Agente Popular

Homeopatia – ABHP-RO.

wPrincípios básicos da Homeopatia e sua
aplicação na saúde pública. Dr. Hylton Luz –
Médico Homeopata –RJ
wSUS – Sistema Único de Saúde – Simone Leite –
Enfermeira – ANEPS-SE e Dra. Graciela Pagliaro –
Médica Homeopata – RJ
wQuiropraxia – Rogério Fagundes Filho.
wIndicadores de sustentabilidade para processo de
transição em Agroecologia – Dr. Guzman Ferraz –
EMBRAPA
wConstrução de Sistemas Agroflorestais – Marília
Locatelli Embrapa;
wAnálise da saúde do solo – Sebastião Pinheiro
Engenheiro Agrônomo;
wSeleção, coleta, preparo e aplicação de extratos

vegetais no controle de pragas e doenças de
plantas Palestrante: José Roberto Vieira Jr. Eng.
Agrônomo, Dr. em Fitopatologia, Embrapa
Rondônia;
wRizoma como Metáfora para Processos
Educativos: Fábio Nolasco - AgrônomoProf. Da
UFMT e Ana Maria Rodrigues Lopes – Assistente
social – Cuiabá/MT.
Plenário para manifestações da Assembleia
acerca das oficinas e encaminhamentos do
Congresso ( moções – cartas etc...)
Noite Cultural – músicas populares com artistas
locais/Exposição.
Troca de sementes crioulas
Premiação Bento Mure
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