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As Co o pe ra ti vas que des per ta rão ma i or in te res se na Nova 
Era, se rão aque las que, além de se rem eco no mi ca men te

efi ci en tes, exer çam uma fun ção so ci al

                     Alexandre F. Laidhaw

Loja & Secretaria

Endereço:
Av. José Bonifácio, 675 - sobreloja

Fone (0xx51) 3333-8811
90040-130 Porto Alegre, RS Brasil

Horários

Segundas-feiras: 9 às 16 horas
Terças às sextas:

das 9 às 20h
Sábados: 

das 8 às 18 horas
Domingos: 

das 10 às 18 horas

O que você encontra?

Restaurante Vegetariano: Buffet com
pratos quentes e saladas diversificadas,

sobremesas e sucos. 
Almoços: 

Terças às sextas - 11h30min às 14h30min
Sábados -  das 11h30min até 15h30min, e

Domingos: 12 às 15h30min.

Loja: quitanda de verduras e frutas, 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 naturais, cremes, tortas,

lanches  (aceitam-se encomendas)

Feiras Coolméia

Todas as semanas, a Coolméia realiza três
Feiras de rua em Porto Alegre onde são

comercializados diretamente pelos
produtores alimentos sem agrotóxicos e
livros. Cada Feira trás as suas próprias

características.

Feira da Agricultura Ecológica - aos
sábados, na 1ª Quadra da José Bonifácio

(em frente à sede) - das 7 às 13 horas
Feira da Cultura Ecológica - aos sábados, 
no pátio da Secretaria da Agricultura, com

amplo estacionamento - av. Getúlio
Vargas, 1384, das 7 às 13 horas
Feira da Biodiversidade - às

quartas-feiras, das 15 às 20 horas, também
no pátio da Secretaria da Agricultura

Associado: participe dos Fóruns de
associados noticiados nesta edição, parte

da programação de Aniversário!

Associe-se à Coolméia ! (reuniões de
adesão a partir de abril 2002)

Visite a nossa página na Internet !

Co o pe ra ti va comemora com
alegria o 24º ani ver sá rio

Ao com ple tar 24 anos nes te 23 de ja -
ne i ro de 2002, a  Co ol méia - Co o pe ra ti va
Eco ló gi ca re a li za com mu i ta ale gria pro -
gra ma ção es pe ci al para mar car a de ter mi -
na ção de se guir adi an te na luta por ali men -
tos sem agro tó xi cos e am pli a ção da
cons ciên cia eco ló gi ca de for ma co o pe ra ti -
va e au to ges ti o ná ria.

Di vul ga mos no ver so a pro gra ma ção
já con fir ma da. Acom pa nhe ou tros even tos
atra vés de nos sos mu ra is in ter nos e em nos -
sa pá gi na na Inter net.

No dia 23, está pre vis ta a per for -
man ce te a tral do Ca chor ro Abe lar do (atu -
a ção pre mi a da in ter na ci o nal men te do ator
Má rio Ba len te) na Fe i ra da Bi o di ver si da de,
no Me ni no Deus, se gui do de um gran de e
gos to so bolo de ani ver sá rio, pre pa ra do por
nos sos as so ci a dos.

Tam bém no dia 23, os as so ci a dos e
usuá ri os da Co o pe ra ti va que vi si ta rem a
nos sa Loja re ce be rão su cos na tu ra is para
de gus ta ção. A pro mo ção será re pe ti da vá ri -
i os dias.

Fe i ran tes da Co ol méia fa zem Assem bléia
Ge ral dia 23 de fevereiro

Com uma ex ten sa pa u ta, os pro -
du to res-fe i ran tes par ti ci pan tes dos
even tos da Co ol méia vão pro mo ver
dia 23 de fe ve re i ro re u nião ge ral
para tra tar dos se guin tes as sun tos: 
� - as so ci a ção dos par ti ci pan tes

das fe i ras ain da não vin cu la dos
ins ti tu ci o nal men te à Co ol méia;

� - atu a li za ção do Re gi men to das
Fe i ras;

� - estru tu ra ção da Uni da de
Fe i ras. 
Será das 14 às 16h30min em

sala do Co lé gio Mi li tar de Por to
Ale gre.

O Co mi tê de Edu ca ção e Co -
mu ni ca ção da Co ol méia atu a rá
como fa ci li ta dor do en con tro.
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A pro gra ma ção do 24º 
ani ver sá rio da Coolméia

23/01 - Qu ar ta-fe i ra
Lo cal: Loja da José Bo ni fá cio

y 10 às 18 horas - Re cep ção a
usuá ri os e as so ci a dos com su cos
na tu ra is e degustação. Ini cio da
cam pa nha de  re ca das tra men to

y Almo ço es pe ci al
y Sor te io de um brin de (sa co la ou

Li vro) a par tir dos vo lan tes e
du ran te toda a se ma na no
al mo ço.

y Expo si ção da arte do Ori ga mi de 
Ser gio Bor ba (Cres po) 

Lo cal: Fe i ra da Bi o di ver si da de no 
Me ni no Deus

y 17 às 18 horas - Per for man ce
te a tral do ator pre mi a do
in ter na ci o nal men te Má rio
Ba len te como Ca chor ro Abe lar do - 
leve seus fi lhos e so bri nhos !

y 18 ho ras -  Pa ra béns e Bolo de
Aniversário

24/01 - Quin ta-fe i ra
Lo cal: Sede

y 18 às  20 horas - Fó rum de
Asso ci a dos Con su mi do res ,
Ope ra ci o na is e  Agri cul to res -

preparatório à Assembléia Geral
de março/2002.

25/01 - Sex ta-feira
Local: Loja da José Bonifácio

y 17 às 20 horas - Ho ra de Ví deo 
- Roda de  Cons tru ção Sa ber e
Agir 

26/01 - Sá ba do
Lo cal: Fe i ra dos Agri cul to res

Eco lo gis tas, na José Bo ni fá cio
y 10 horas  - Os atores da peça

“Auto da  Com pa de ci da”
passearão pela Feira
apresentando esquetes

Lo cal: Loja da José Bo ni fá cio
y 16 às 18 horas - re cep ção a

usuá ri os e as so ci a dos com su cos
na tu ra is e degustação

27/01 – Do min go
Lo cal: Loja da José Bo ni fá cio

y 9 às 18 horas - Mo men to
Espe ci al de re cep ção e
de gus ta ção 

y Almo ço Edu ca ti vo

28/01 - Se gun da-fe i ra
Lo cal: Loja da José Bo ni fá cio

y 18 às 20 horas - Oficina de
Origami

29/01 - Ter ça-feira
Lo cal: Loja da José Bo ni fá cio

y 17 às 19 horas
- Roda Mu si cal
com as so ci a dos
e usuá ri os –
Tra ga seu
ins tru men to

30/01 - Qu ar ta-feira
Lo cal: Fe i ra da Bi o di ver si da de no

Me ni no Deus
y 17 horas - Ofi ci na so bre o

Ali men to Vivo
Lo cal: Loja da José Bo ni fá cio

y 9 às 12 horas - Mo men to
es pe ci al com de gus ta ção de
sucos naturais e ca das tra men to

Acom pa nhe novos even -
tos a serem in se ri dos na
pro gra ma ção atra vés de
nossos Murais, es pa ços
das Feiras e página da

Inter net !

Astró lo gos es tu dam o mapa da Coolméia
Na noite do domingo, 5 de ja -

neiro de 2002, a Escola de Astrologia 
Meio do Céu, dirigido pela astróloga
Tania Rathmann, esteve na
Coolméia. Seus alunos, juntamente
com visitantes do Rio de Ja neiro e

Santa Catarina, se debruçaram sobre 
o mapa astrológico da Coolméia.
Também participaram alguns
Conselheiros e associados.

Muitas mudanças na Coolméia
devem ocorrer para viabilizar um

clima permanente de har mo nia
e construção. 

Foi um início.

Uma ampla e geral
convocação aos profissionais
da astrologia será feita agora
para que todos colaborem no
aprofundamento da análise.

O encontro geral ocorrerá
na sexta-feira, dia 15 de março.
Todos os interessados já estão
convidados.

Fo rum So ci al Mun di al
2002

A Coolméia vai participar
ativamente do Fórum Social 
Mundial.

Acompanhe as atividades
através de Informativo
Especial que será
distribuído nos espaços da
Cooperativa e no próprio
Forum, que vai de 31/1 a 5
de fevereiro.

Vamos receber bem nossos
visitantes e participar dos
debates e Oficinas de nosso 
interesse.


