
Feiras

com

mais

Cítricos

A partir das Feiras de maio, a
disponibilidade de frutas cítricas vai
aumentar, pois a época da safra está
iniciando!

Os Companheiros da Natureza
(Pareci Novo, Maratá e Montenegro),
Hortinatur (Novo Hamburgo), Agro-
pecuária Isolan (Bom Retiro do Sul),
Roque Rossi (Gramado) e Flávia Ri-
zewsky (Mariana Pimentel) já estão
oferecendo Limão Tahiti, Bergamo-
tas, Laranja do Céu, Bergamota Pon-
kan, Laranja Umbigo e Laranja Co-
mum.
. Mais sobre as Feiras da Coolméia

na página 2
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Projeto Coolméia 2000 será decidido nasAssembléias de Associados de 27 de maio
EDITAIS DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Conselho de Administração da

COOPERATIVA ECOLÓGICA COOLMÉIA
LTDA, usando de suas atribuições que lhe
confere o Estatuto Social, CONVOCA os as-
sociados para a Assembléia Geral Ordiná-
ria, a ser realizada de acordo com os se-

guintes dados:
Data: 27 de maio de 2000 (sábado)
Local: sede, Av. José Bonifácio, 675.

Horários: 1ª convocação às 14h:
(quorum de dois terços dos associados),
2ª convocação às 15h: metade mais um

dos associados, e 3ª e última convocação
às 16h, com no mínimo 10 (dez) associa-

dos.
ORDEM DO DIA

1) Prestação de Contas do Conselho
de Administração, acompanhada do pare-
cer do Conselho Fiscal, compreendendo:

a) relatório da gestão;
b) balanço;

c) demonstrativo das sobras apura-
das ou das perdas decorrentes da insufi-
ciência das contribuições para cobertura
das perdas da Cooperativa e os pareceres

dos Conselhos Fiscal e Educativo.
2) Destinação das sobras apuradas ou

rateio das perdas.
3) Preenchimento de cargos vagos,

e/ou renovação ou eleição do Conselho de
Administração.

4) Renovação obrigatória 1/3 dos car-
gos do Conselho Fiscal, e renovação e/ou
preenchimento cargos vagos no Conselho

Educativo.
5) Fixação dos honorários, gratifica-

ções e cédulas de presença dos Conselhos
de Administração, Fiscal e Educativo.

6) Planejamento - Reestruturação e
metas para 2000.

7) Assuntos Gerais.

Porto Alegre, 12 de abril de 2000.
Jerônimo Carvalho

P/Conselho de Administração

Em tempo: para efeito de “quo-
rum” o número de associados nesta data

é de 870.
N.P.: A Assembléia Geral Ordinária

foi convocada fora dos prazos legais em
virtude do atraso nos procedimentos de

encerramento do balanço do exercício so-
cial.EDITAL DE CONVOCAÇÃOASSEMBLÉIA GERALEXTRAORDINÁRIA

O Conselho de Administração da
COOPERATIVA ECOLÓGICA COOLMÉIA
LTDA, usando de suas atribuições que

lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA
os associados para a Assembléia Geral

Extraordinária, a ser realizada de acordo
com os seguintes dados:

Data: 27 de maio de 2000. (sábado)
Local: sede, Av. José Bonifácio, 675.

Horário: 1ª convocação às 17h,
com 2/3 (dois terços) dos associados; 2ª
convocação, às 18h, com metade mais

um dos associados; e 3ª e última convo-
cação, às 19h com um mínimo de 10

(dez) associados.

ORDEM DO DIA

1) Projeto “Coolméia 2000" - Rees-
truturação Organizacional e Metas.

2) Alterações no Estatuto Social.
3) Aprovação das alterações no

Estatuto Social.

Porto Alegre, 12 de abril de 2000.

Jerônimo CarvalhoP/Conselho de Administração
Em tempo: para efeito de “quo-

rum” o número de associados nesta data
é de 870.

N.P.: A Assembléia Geral Ordinária
foi convocada fora dos prazos legais em
virtude do atraso nos procedimentos de

encerramento do balanço do exercício so-
cial.

Modificações nas estruturas administrativa e política da Coolméia estão
sendo propostas nas Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária que se rea-
lizarão no próximo dia 27 de maio. Leia na página 3 matéria sobre as modifica-
ções e na página 4 o calendário dos Fóruns de Associados preparatórios às
Assembléias. Apenas terá direito a voto o associado em dia com o pagamento da
anuidade para o FATES - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social.

Leia na página 4
Coolméia volta

a abrir às

segundas

Curso Inédito

Educa para a

Vida

Sustentável

Os Fóruns para

preparar as

Assembléias
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Soja diversificada

A convite de entidades da região
de Santa Rosa a Coolméia esteve pre-
sente na Festa Nacional da Soja, que
aconteceu de 1º a 9 de abril. A partici-
pação foi importante para valorizar re-
lações com as parcerias regionais onde
há 3 anos a Cooperativa vem somando
e levando sua experiência juntamente
com a Teia Ecológica, de Pelotas, num
projeto de desenvolvimento rural sus-
tentável através do intercâmbio de ex-
periências referentes à comercializa-
ção, organização de consumidores e
tecnologias ecológicas.

A proposta vem evoluindo
através de um processo de constru-
ção solidária com a Cooperativa de
Eletrificação Rural – Cooperluz,
Prefeitura da Santo Cristo e Coope-
rativa dos Agricultores de Santo
Cristo – Coopasc, além de vários
escritórios municipais da Emater na
fronteira com a Argentina.

Os consumidores da Coolméia
estão firmando relação com os pro-
dutores orgânicos da região através
do consumo de seus produtos.

Biodiversidade é

festejada em Porto Alegre

No início de abril a Coolméia
participou na Usina do Gasômetro da
Festa da Biodiversidade, promoção
do CETAP, Centro Ecológico de Ipê,
CAPA e a Secretaria Municipal da
Industria e Comércio de Porto Alegre.
Segundo Glaci Alves, associada nº
166, o evento foi um momento de en-
contro de todas as pessoas que vêm le-
vantando a bandeira ecológica. “O
conceito de biodiversidade fortalece
a ecologia a partir do momento que diz
não à monocultura e prega a autosus-
tentabilidade dos agricultores”, diz
ela.

Para Glaci, a festa foi o reflexo de
uma caminhada que iniciou na década
de 80, quando o movimento ecológico
começou a questionar a erosão genéti-
ca causada pelo surgimento dos híbri-
dos. A revolução verde gradativamen-
te foi empobrecendo a cultura
alimentar dos povos e simplificando a
dieta alimentar no cotidiano das pes-
soas.

De acordo com a Glaci, o movi-
mento iniciado há mais de 20 anos re-
jeita os paradigmas convencionais e,
ao mesmo tempo, busca a valorização
e o resgate da cultura do agricultor,
despertando a consciência do consu-

midor para a possibilidade de mu-
dança de sua dieta alimentar. Este
conceito reforça a preservação e o
enriquecimento da saúde e do ambi-
ente e é um contraponto prático às
tecnologias concentradoras de po-
der.

Participaram da Festa agricul-
tores dos três estados do sul do país
que estão construindo a agroecolo-
gia dando ênfase à biodiversidade e
à produção própria de sementes. “A
festa foi concreta, não eram apenas
idéias, mas os resultados práticos”,
salienta Glaci. Também marcaram
presença organizações de orienta-
ção técnica e consumidores.

LIVROS RECOMENDADOS - A Glaci
indica três livros fundamentais para
a formação desta consciência: O
Escândalo das Sementes, de Pat
Mooney; A Primavera Silênciosa,
de Raquel Carson (esgotado); e Bio-
tecnologia: Muito Além da Revolu-
ção Verde - Desafio ou Desastre?,
de Henk Hobbelink. E também to-
dos os do Sebastião Pinheiro, José
Lutzenberger e os articulados por
Jacques Saldanha.

Feiras

Algumas novidades nas

Feiras Coolméia

DIA DAS MÃES - As
Feiras Coolméia irão
promover alguns pro-
dutos para a comemo-
ração do Dia das Mães:
flores, plantas orna-
mentais, cactus e bon-
sai.

CANTA GALO - O
produtor japonês Takayouk Hattori, de
Canta Galo (Grande Porto Alegre), cri-
ou nova opção para os consumidores da
Feira da Cultura Ecológica no Menino
Deus: brotos de alfafa e feijão mung.

KIWI - Jair Gaio, de Flores da Cu-
nha, já está comercializando na Feira
dos Agricultores Ecologistas, na José
Bonifácio, sua safra de kiwi.

Horários e locais:

Feira dos AgricultoresEcologistas da Coolméia
1ª Quadra da rua José Bonifácio, noBom Fim - sábados, das 7h30min às13h

Feira da Cultura Ecológica
Coolméia

Av. Getúlio Vargas, 1384 (pátio da Se-cretaria da Agricultura) - sábados, das7h30min às 13h.
Feira da Biodiversidade

Mesmo endereço da feira acima, masàs quartas-feiras, das 15 às 20 horas.

Campanha Menos Plástico

Traga sua sacola para as Feiras



MudançasEm discussão um projeto degestão para os próximos anos
a

Na Coolméia, novos projetos degestão política e reordenamen-to administrativo foram conce-bidos e estarão em discussãonas Assembléias marcadas para27 de maio (ver capa) e nosseus foruns preparatórios. Ostrês Conselhos (de Administra-ção, Educativo e Fiscal) e os as-sociados operacionais já inicia-ram a estudá-los. Algumasrotinas internas estão sendomodificadas.
A Assembléia Geral de associa-

dos realizada em 1999 aprovou as con-
tas do Conselho Administrativo relati-
vas a 1998 com a exigência da
contratação de uma auditoria sistêmi-
ca (atividades internas e externas).
Por sugestão do atual Conselho Fiscal,
o Conselho de Administração da Cool-
méia contratou, em dezembro de 1999,
a Cooperativa de Trabalhos Técni-
cos Especializados – Cootrael, de
Porto Alegre, especializada em em-
presas cooperativas, primeiramente
para fazer o diagnóstico e depois, a

partir de março de 2000, para proceder
a implantação de um programa de ação
e acompanhar as necessárias mudan-
ças. Os associados poderão contribuir
para o pagamento da Cootrael (veja
box).

O conjunto de propostas está sen-
do chamado de Projeto Coolméia
2000 e será objeto de discussões nas
Assembléias Gerais Ordinária e Extra-
ordinária marcadas para 27 de maio
próximo, e nos seus Foruns preparató-
rios.

O estudo desenvolvido pela equi-
pe da Cootrael levou em consideração
todos os dados já levantados no perío-
do de 1997 a 1999, inclusive o traba-
lho realizado pela Converge, que à
época analisou exaustivamente o fun-
cionamento da Coolméia, e já serve
como base para um grande número de
decisões envolvendo modificações em
procedimentos administrativos e de
gestão política.

A Cootrael considera que a Cool-
méia tem uma característica que a di-
ferencia das demais empresas coope-
rativas: a bandeira de luta por um ideal
de vida criou uma sociedade coopera-
tiva reunindo interesses opostos e an-
tagônicos, com divisão do seu quadro
social em Produtores Rurais e Urba-
nos, querendo comercializar sue pro-
dução pelo menor custo e melhor pre-
ço; Consumidores Urbanos,
querendo adquirir produtos/mercado-
rias “limpos” e saudáveis pelo menor
preço; e Servidores, pessoas simpati-
zantes do movimento ecológico, dedi-
cando suas vidas em trabalhar pela
Cooperativa, em troca de uma remu-
neração justa.

Para a Cootrael, o Conselho de
Administração da Coolméia deverá
possuir um corpo diretivo remunerado
(Presidente, Vice-Presidente e Secre-
tário), ser eleito através de represen-
tantes dos associados organizados em
Núcleos por região ou local de traba-
lho; a administração deve ser profissi-
onalizada, e, no seu entendimento, a
autogestão preconizada e defendida
estatutariamente não elimina uma mí-
nima estrutura que viabilize, coorde-
ne, oriente e integre todos os associa-

dos na concretização das metas e
do plano de ação definidos e apro-
vados.

Avança mais: a Coolméia pre-
cisa garimpar e lapidar novas lide-
ranças com vontade de reorganizar
e desenvolver os aspectos filosófi-
cos e ideológicos bem como os de
ordem econômica, construindo no-
vas relações com a população, for-
necedores e clientes.

Mário Fernando Gonçalves, o
técnico da Cootrael que está acom-
panhando mais de perto a institui-
ção, crê que as finanças devem ser
controladas com mais rigor a curtís-
simo prazo. Diz que pelo fato de vi-
vermos em um mundo capitalista, a
Coolméia precisa introjetar esta re-
alidade em sua organização.

Afirma que para as idéias po-
derem ser trabalhadas e divulgadas,
precisa-se de dinheiro. Entende que
na Assembléia Geral de 1998 o
Conselho Administrativo transferiu
a responsabilidade sobre aspectos
importantes da gestão, o que discor-
da: “a Cooperativa precisa hoje de
um timoneiro - para nós, o timonei-
ro é o Conselho de Administração”.

A educadora Liese Serpa,
membro do Conselho de Adminis-
tração da Cooperativa, informa que
a nível básico todas as propostas re-
alizadas pela Cootrael estão sendo
apoiadas pelo Conselho. Ela vê
como muito positiva a participação
de outra Cooperativa no processo
de reorientação da Coolméia. E va-
loriza a primeira ação sugerida pela
Cootrael que é o resgate do quadro
social, identificando-se efetivamen-
te os associados realmente compro-
metidos com a Cooperativa Cool-
méia como um todo, procurando
uma harmonia entre os interesses
antagônicos das categorias dos as-
sociados.

Na última página as
datas já conhecidas dos
Fóruns de Associados
preparatórios às
Assembléias.

Colaboração

financeira

É fundamental que
todos participem no

sentido de viabilizar fi-
nanceiramente o trabalho de auditoria da

COOTRAEL, já que nos meses de verão
houve uma significativa redução de recei-

tas na Coolméia.
Neste sentido, a Coolméia está solici-

tando colaboração em forma de doa-
ção/investimento no valor mínimo de R$
10,00 para ajudar no pagamento do servi-

ço dos seus serviços.
Já estão disponíveis na loja da José

Bonifácio listas de adesão para os interes-
sados em contribuir, que terão sua doação
devidamente anotada e indicada em sua

ficha de associado. Todos que fizerem do-
ações estarão concorrendo a brindes que
serão sorteados mensalmente, portanto,
não esqueça de colocar sua matrícula, te-

lefone ou endereço para identificação.
Informações nos murais. As pessoas po-

dem contribuir na recepção.
Os murais da Coolméia divulgarão os

resultados da auditoria e o nome dos sor-
teados.



Correio eletrônico:
rcassociados@coolmeia.com.brPágina na Internet:
www.coolmeia.com.br

Serviço

Loja e Restaurante

Segundas às sextas:das 9 às 20h
Sábados:das 8 às 17 horas

Domingos:das 10 às 17 horas
.Av. José Bonifácio, 675 - sobreloja

Fone (0xx51) 333-8811

Fax (0xx51) 333-4211

90040-130 Porto Alegre, RS Brasil

Loja: quitanda de verduras e fru-
tas, cereais, grãos, farinhas e flocos,
temperos da culinária vegetariana, pães
integrais, mel, laticínios e chás, sucos,
geléias, chimias e conservas, livraria e
bazar;

Lancheria: sucos, cremes, tortas,
lanches

Almoços

Restaurante vegetariano - buffet
com pratos quentes e saladas diversifi-
cadas, sobremesas e sucos.

Segundas às sextas:11h30min às 15 horas
Sábados:das 11h30min até 15h30min, e

Domingos:12 às 16 horas.
Escritório e SecretariaO Escritório funciona das
8h30min às 12 e das 14 às 18h, desegunda a sexta-feira.
.Rua Vieira de Castro, 66

Fone/Fax (0xx51) 333-4211

90040-320 Porto Alegre, RS

Educação para

a Vida

Sustentável

Partindo do objetivo de integrar or-
ganizações com visões de mundo se-
melhantes, a Coolméia, a Unipaz-Sul
e a Fundação Gaia uniram-se para ofe-
recer um super-curso de dois anos so-
bre Educação para a Vida Sustentável.
O primeiro seminário já ocorre agora
em junho, de 3 a 4, no Rincão Gaia, em
Pantano Grande, RS, sobre “Introdu-
ção à Educação para a Vida Sustentá-
vel”.

Para os organizadores, a noção de
Vida Sustentável representa uma alter-
nativa ao conceito de Desenvolvimento
Sustentável, pois esta tende a subenten-
der um incremento crescente na sofisti-
cação dos sistemas contribuindo para
uma dissociação crescente em relação
ao meio ambiente.

Neste primeiro Seminário serão fa-
cilitadores Elisabeth Rencke, Alexan-
dre de Freitas, Lara Lutzenberger, Jac-
ques Saldanha, Liése Serpa, Naia
Oliveira, Mauro Pozatti e Beatriz
Stumpf. O objetivo é apresentar os con-
ceitos e a estrutura básica do curso atra-
vés de vivências e dinâmicas de inte-
gração do grupo. O curso vai até junho
de 2002, geralmente ocupando um
fim-de-semana por mês.

A secretaria do curso e as inscri-
ções do interessado estão a cargo da
Unipaz-Sul - Rua Goitacaz, 234 - Vila
Assunção, Porto Alegre - RS - CEP
91900-400 - Fone/Fax:(051) 242-7666
e 242-7676 ou pelo correio eletrônico -
unipasul@unipazsul.org.brPáginas na web para maiores informações:

www.unipazsul.org.br, www.fgaia.org.br,
www.coolmeia.com.br, ou ainda

www.agirazul.com.br.

Produtos

orgânicos

A Coolméia integra o 1º colegia-
do estadual que será responsável por
creditar legalmente os processos de
certificação dos produtos orgânicos do
Rio Grande do Sul, conforme Instru-
ção Normativa nº 7/99 do Min. da
Agricultura. Jaime Carvalho represen-
tará a entidade. Ainda participam:
CETAP, Centro Ecológico, AECIA,
Teia Ecológica, FUNDEP, CAPA
Erexim, CAPA São Lourenço e Aga-
pan.

Coolméia abre

às segundas

A partir de 8 de maio, no horário
normal das 9 às 20 horas, a Cooperati-
va volta a abrir seu entreposto-loja às
segundas-feiras. A readequação do
horário nos meses de verão foi feita
tendo em vista a relativamente baixa
receita do período. Veja os outros ho-
rários na coluna da esquerda nesta
página.

Funções vagas

Para obter boas condições de
atendimento ao consumidor, estão
abertas oito funções no quadro de ati-
vidades da Coolméia: alimentação
(auxiliar e atendente folguista), entre-
posto (operação de caixa e recepcio-
nista), padaria e confeitaria (auxiliar),
embalagem (auxiliares) e transportes
(motorista).Os associados e interessados em seassociar podem entrar em contato comassociada Simone Gabriel (nº 1667), noescritório da Coolméia - fone 51 333-4211.

Fóruns pré-assembléias

Com base nos diagnósticos apon-
tados pela Cootrael (leia matéria na
página 3) foram debatidas durante o
mês de abril junto aos Conselhos, áre-
as e unidades da Cooperativa diversas
propostas de reestruturação interna. A
discussão será ampliada aos associa-
dos que não participam destes setores
nos Fóruns Pré-assembléias. A meta é
construir conjuntamente um novo per-
fil de modelo administrativo para a
Coolméia que será levado à pauta na

Assembléia Geral Extraordinária do
dia 27 (leia Edital na capa).

Estão marcados já Fóruns para as
datas que seguem - eventualmente se-
rão marcadas novas datas dependendo
apenas dos interessados para que isto
aconteça:
s06 de maio, às 14h30min,

s11 de maio, às 19h e

17 de maio, também às 19h.
Acompanhe a mobilização nos Murais
da Cooperativa.


