
� Nova Comissão na Feira da Cultura Ecológica

� Coolméia está na Bahia e estará em Pelotas
e em Santa Maria

� Terça-feira: todos na Assembléia contra as
Queimadas

Eleita nova Comissão a
Feira da Cultura
Ecológica

Foi eleita no último sábado a
nova comissão de associados
produtores para a Feira dos sá-
bados do Menino Deus. Foi as-
sim constituída:

TITULARES = Berlmonth
Helmuth Schunch, Mário Be-
henck Carlos, Vilson Luiz Ste-
fanoski, Regina M. de Moura -
SUPLENTES = Pedro Guerino
Zen e Américo Loss de Moraes

18/6 - Coordenadores,
Titulares e
Encarregados

Presentes: Marice Padilha (Coorde-

nadora Geral); Vanda Oliveira

(Titular financeiro); Idene Kunst

(Coord. Relações c/ Mercado); Lu-

ciane Ferreira (Titular loja), Fran-

cisco Júnior (Encarregado Pada-

ria), Juliana Pilla (Secretária).

Convite geral: Encontro da
Agricultura Ecológica - Pelo-
tas/RS - O encontro será reali-
zado nos dias 25, 26 e 27 de ju-
nho em Pelotas/RS. A organi-
zação do encontro envolve
ONG´s, Cooperativas , associa-
ções de agricultores e Movi-
mentos sociais. A Coolméia irá
como parceira e ficará respon-
sável por uma das tendas onde
deverão ser abordados três te-
mas centrais, tais como, ques-
tões como o funcionamento
dos ecossistemas, a conservação
da água e do solo, dos recursos
genéticos, etc. Flávio coloca
que a Cooperativa responsabili-
zará por uma tenda que

aborda temas de Consumo Éti-
co, transgênicos, terapias alter-
nativas, etc. Maria Eliane ficará
responsável pela parte política.
Haverá oito oficinas ministra-
das por Adir, Cléo, Rejane, Va-
nete e Jaime. Comercialização
dos produtos vai ficar aos cui-
dados de Cléo e Flávio. O ôni-
bus sairá dia 23/06 as 9h30min
e retorna dia 27/06 às 16h.Os
associados operacionais que ti-
verem interesse em participar
do evento tem direito a aloja-
mento e alimentação. O grupo
coloca que o convite deve ser
estendido para todos os envol-
vidos com a Coolméia.

Projeto Esperança e Cooespe-
rança - Santa Maria/Rs - O
projeto será realizado em Sta.
Maria/RS nos dias 06 e 07 de
julho. Rejane e Vanete irão re-
presentar a Coolméia. Flávio e
Cléo estão se organizando para
montar uma feira.

Expointer 2002 - Marice irá
pleitear o local para espaços
nesta semana .

Desligamento da Associada
Operacional Vanda Souza -
Unidade Financeira - Vanda
solicitou desligamento por car-
ta, propôs trinta dias de perma-
nência a fim de dar treinamen-
to para seu(sua) substituto(a).

(fez a Ata que serviu de base ao

Rapidinho: Juliana Pilla - a ata

integral encontra-se à disposição na

Secretaria)

Como contactar os
Anjos?

Evento inicia a programação de
Chás Coloniais na Coolméia

Neste sábado (22/6) será lança-
do o “Chá Colonial”. Serão
ofertados chás diversos, pães e
passas, bolos, tortas, tudo pro-
duzido com alimentos orgâni-
cos e integrais. A partir das 17
horas. Como atração, haverá
uma palestra de Glassi Rudiger
e Eliane de Jesus, estudantes da
entidade esotérica Grande Fra-
ternidade Branca sobre “Os Se-
te Anjos Arcanjos”. Os Arcan-
jos são: Miguel, Jofiel, Gabriel,
Chamuel, Gabriel, Rafael, Uri-
el, Zadkiel. A palestra vai tratar
de como contactá-los.

Queimadas

A Coolméia - Cooperativa Eco-
lógica manifestou-se ontem
(21/6) aos Deputados Estaduas
por correspondência escrita ser
contrária à autorização de quei-
madas embutida no Projeto de
Emenda à Constituição do
Estado que será votada na
Assembléia Legislativa na ter-
ça-feira. Extensa articulação en-
tre as entidades ecologistas está
promovendo manifestações e
abaixo-assinados a respeito. A
sessão terça-feira é pública e co-
meça a partir das 14 horas. É
interessante que os associa-
dos-produtores estejam presen-
tes, assim como qualquer outro
interessado no assunto. A Co-
olméia está distribuindo pan-
fletos nos Caixas conclamando
à presença na terça. A seguir,
transcrevemos partes da

correspondência enviada aos
Deputados.

A Coolméia vem a Vossa Excelên-

cia manifestar-se contrária à apro-

vação em segundo turno do projeto

de Emenda à Constituição Estadu-

al de nº 119, votação que deverá

ocorrer na próxima terça-feira, dia

25. (...) Acompanhamos direta-

mente produtores isolados e associa-

ções de produtores, principalmente

nos eixos Porto Alegre - Vacaria e

Porto Alegre - Torres. Temos con-

vicção que uma boa agricultura

não se produz queimando o campo.

A agricultura precisa de terra, de

húmus, de minhoca, de vida fértil

no campo. Estudos têm demonstra-

do a total desnecessidade da sua

prática e quanto nefasta é para a

manutenção da qualidade do solo

a médio e longo prazo. Sugerimos

sejam viabilizados no Orçamento

do Estado recursos para programas

que possibilitem práticas agrícolas

voltadas para a vida, para a passa-

gem das informações sobre alterna-

tivas ao produtor rural. (...) Caso

se confirme a aprovação da Emen-

da, a augusta Assembléia Legislati-

va estará dando um grande passo

para trás na busca da sustentabili-

dade ecológica de nossas práticas

agrícolas além de atingir direta-

mente a conservação da fauna e

flora nativas.

Vaga de Titular

Há vaga de titular da Unidade
Financeira. A preferência é pa-
ra associados ou seus familia-
res. Veja no entreposto e na Re-
cepção informações a respeito.
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