
� Comissão da Feira do Menino Deus será
eleita hoje no início da tarde

� Coolméia vai participar da Feira Nacional da
Agricultura Familiar

� Lançada a revista The Ecologist - Especial
sobre os organismos financiadores
internacionais

Balanço 2002 terá que
ser refeito

A Elos analisou o balanço de
2002 entregue pelo antigo con-
tador e está produzindo um
documento que deve ser entre-
gue nas próximas horas à Cool-
méia. O trabalho foi solicitado
pelo Conselho de Administra-
ção da Coolméia. Provavelmen-
te, o balanço terá que ser refeito
(tempo necessário: uma sema-
na). O Conselho de Adminis-
tração crê que em dez dias po-
derá colocar o material à dispo-
sição do Conselho Fiscal e cha-
mar a Assembléia Geral. Mais
informações com os membros
do Conselho de Administração
Liese, Jaime e Glaci.

Lançamento da The
Ecologist sobre os
organismos
financiadores
internacionais

A Coolméia é parceira no lan-
çamento da revista The Ecolo-
gist que ocorrerá hoje na Feira
dos Agricultores Ecologistas.
Ainda hoje deve ser colocada à
venda a revista na Coolméia. A
edição traz 60 páginas com ar-
tigos da edição original e tam-
bém exclusivos da edição brasi-
leira, como um específico so-
bre os princípios da comerciali-
zação na Coolméia: A Fórmula

da Coolméia - Gerando Rique-
za, do nosso ex-presidente Jac-
ques Saldanha. É leitura
obrigatória.

11/6 - Coordenadores,
Titulares e
Encarregados

Computador, Oryon - Idene
solicita novo computador.
Vanda coloca que o problema
com o Oryon continua, e está
com dificuldade de obter as in-
formações necessárias para o
andamento de suas tarefas.

Expointer - Glaci coloca ao
grupo que tentará garantir o
espaço que a Coolméia irá ocu-
par na Expointer 2003. Flávio
Silveira e Glaci encaminham o
assunto.

FENAF - Feira Nacional da
Agricultura Familiar, Juazei-
ro, BA, 18 a 21 de junho - A
Coolméia participará do even-
to em Juazeiro, Bahia, com a
Glaci. Coloca ao grupo que irá
dia 18/06 para Juazeiro partici-
par deste evento. Dia 20/06 da-
rá uma palestra, e depois fará
feira, no qual já está reservado
um espaço para a Coolméia ex-
por seus produtos. Glaci retor-
na a Porto Alegre, dia
01/07/02. A FENAF propicia-
rá espaço para capacitação e
troca de experiência entre os

agricultores e agricultoras; um
ambiente para realizar negóci-
os e para conhecer o que existe
de moderno em equipamentos
e insumos para a agricultura fa-
miliar. A expectativa de públi-
co durante a Feira é de aproxi-
madamente 20.000 visitan-
tes/dia. (Detalhes em www.fe-
naf.org.br)

Coordenações dos domingos -
16/06 - Glaci; 23/06 - Magda;
30/06 - Júnior; 07/07 - Vanda;
14/07 - Idene; 21/07 - Marice;
28/07 - Luciane; 04/08 - Glaci;
11/08 -Magda; 25/08 -Vanda.

ECOTEC - Cláudia B. Wolf
será assoc. Operacional a partir
de junho, na ECOTEC

Projeto Existência - Glaci co-
loca que será lançada neste sá-
bado, na feira, a revista “The
Ecologist Report”, no qual a
Coolméia tem parceria. Fala do
estoque de algumas revistas,
que estão terminando e que de-
verão ser reeditadas. . Idene fa-
la sobre a exposição das carti-
lhas, diz que deveríamos inves-
tir mais nas cartilhas. Glaci
pede um relatório das vendas
de 2001.

Feiras

Campanha do Agasalho - Os
donativos serão destinados aos
índios. Estamos escolhendo a

região. Haverá postos de coleta
nas três feiras e na Loja da
Coolméia.

FAE

Propostas
Concurso FAE - A Habilidade
de Descascar - em 27/7 - idéia
do Jaime que a Ana Luisa Fi-
gueredo produziria - os objeti-
vos são: integração dos feiran-
tes, divulgação das proprieda-
des, informação em torno das
qualidades do aipim, moranga
e abóbora. O que você acha da
idéia?

Festa Junina - há a data pro-
posta de 29/6.

Menino Deus

Nova Comissão da Feira da
Cultura Ecológica será eleita
hoje - A Feira do Menino Deus
que se realiza aos sábados, Feira
da Cultura Ecológica, realiza
hoje no início da tarde a elei-
ção para a “Comissão da Fei-
ra”. Todos os feirantes associa-
dos são convidados a partici-
par. Só podem participar, vo-
tando ou sendo votados, os
associados.

Festa Junina - já estão confir-
madas as datas de 26 e 29/6 pa-
ra as Festas Juninas nsa Feiras
do Menino Deus. Haverá ban-
deirinhas, música e venda de
alimentação típica.
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