
p Extensa programação
marca inuguração da
cobertura das Feiras
Coolméia do Menino Deus

Às 16 horas da próxima
quarta-feira, dia 31/10, será
oficialmente inaugurada a
cobertura das Feiras Cool-

méia que se realizam no pá-
tio da Secretaria da Agricul-
tura, no bairro Menino Deus,
em Porto Alegre (av. Getúlio
Vargas, 1384).

A solenidade terá a presença
do Secretário da Agricultura
e do Abastecimento do Esta-
do, Engenheiro-Agrônomo
José Hermeto Hoffmann,
convidados, feirantes e pú-
blico em geral. A Banda Mu-
nicipal de Porto Alegre inici-
ará a parte musical da tarde
que culminará com o cantor

e compositor Ernesto Fa-
gundes apresentando aos
presentes o show “Hora do
Mate”. Tudo com entrada
aberta ao público, como
sempre.

No local, realizam-se nas
quartas a tarde e aos sábados
pela manhã as Feiras
Coolméia.

A Coolméia - Cooperativa

Ecológica é a pioneira na
organização das Feiras Eco-
lógicas no Brasil. Além da
Feira realizada duas vezes
por semana, no Menino De-
us, promove há doze anos a
Feira dos Agricultores

Ecologistas na Av. José Boni-
fácio, na capital gaúcha,
mantendo também entre-
posto de produtos naturais e
restaurante.

A iniciativa da Coolméia no
Menino Deus viabiliza desde
1994 aos moradores da Zona
Sul de Porto Alegre alimen-
tos produzidos sem agrotó-
xicos, disponibilizados dire-
tamente pelos produtores
aos consumidores em uma
relação saudável que ajuda ao
visitante o exercício de uma
alimentação saudável.

A cobertura de telhas de bar-
ro que dará nova estrutura à

Feira significa melhores con-
dições ao consumidor que
pode chegar e adquirir seus
produtos em qualquer condi-
ção de tempo. A área tam-
bém dispõe de amplo pátio e
estacionamento para
automóveis.

Divulgamos na página se-
guinte deste Rapidinho a to-
talidade da programação cul-
tural produzida que se esten-
derá até 24 de novembro.

Participe e prestigie as ativi-
dades; leve a sua família, ami-
gos e colegas !!!
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Programação de Inauguração da
Cobertura das Feiras Coolméia do
Menino Deus
31/10 – Quarta-feira

æ 16 horas - Inauguração da Estrutura da cobertura
da Feira Ecológica do Menino Deus, com a
presença de autoridades, convidados, e o público
interessado.

æ Apresentação da Banda Municipal
æ Exposição Retrospectiva da Coolméia 1978/2001
æ Oficina de Educação “Alternativas Alimentares”
æ 19 horas - Show “Hora do Mate” com ERNESTO

FAGUNDES

03/11 - Sábado

æ Mateada/Roda de Chimarrão
æ Momento Teatral
æ Oficina Alimento Vivo: sucos verdes e broto
æ Inauguração da banca ECOTEC (sementes e

biofertilizantes)
æ Oficina de Origami

07/11 – Quarta-feira

æ Grupo Musical
æ Oficina de Alimento Vivo: sucos e brotos
æ Café colonial
æ Exposição de Artesanato e Cerâmica
æ Encontro de Amigos das Cactáceas (plantas

ornamentais suculentas)

10/11 – Sábado

æ Celebração Ecumênica
æ Exposição sobre o tema Árvores e nossas

Florestas
æ Roda de Chimarrão
æ Reinauguração do espaço “Café da Manhã na

Feira”
æ Oficina de Papel Reciclado
æ Exposição dos Processos de Reciclagem

(DMLU)
æ Banda Bataclan FC

14/11 – Quarta-feira

æ Teatro Infantil
æ Oficina de Biofertilizantes
æ Roda de Discussão sobre Questões Qmbientais
æ Hora Musical com Daniel Namkhay
æ Happy Hour – Café colonial vespertino

17/11 – Sábado

æ Tenda de Astrologia
æ Vivência com Danças Sagradas
æ Hora Musical com Daniel Namkhay
æ Encontro sobre Alimentação Vegetariana
æ Oficina sobre Receitas Vegetarianas
æ Almoço de Confraternização – consumidores e

agricultores

21/11 – Quarta-feira

æ Exposição sobre questões ambientais com a
presença do Batalhão Ambiental da Brigada
Militar

æ Oficina de sensibilização com alunos de escolas
do bairro

æ Encontro com Associação do Bairro e
Associação de Funcionários da Secretaria da
Agricultura

æ Encontro musical dançante de confraternização
das 19h30min às 21 horas

æ Jantar de Confraternização – consumidores e
agricultores

24/11 – Sábado

æ Momento com as entidades ecológicas e
questões ambientais

æ Exposição e vídeo sobre o tema
æ Hora musical com a Banda Municipal
æ Encontro sobre a Rede de Geração de

Credibilidade e produtos orgânicos com a
participação de técnicos, agricultores e
consumidores

æ Roda de capoeira
æ Oficina – fazendo produtos com origem na cana

de açúcar


