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NOSSAS ABELINHAS DE ESTIMAÇÃO
A abelha Mirim-Preguiça é uma espécie social, muito mansa e 
frágil. Recebe esse nome, porque inicia seu trabalho somente 
quando a temperatura se aproxima de 20ºC. Por isso, começa 
a trabalhar por volta das 10 da manhã e para por volta das 
15-16h. É uma abelha bem pequena. Cada colônia apresenta 
cerca de 300 abelhas. É uma abelha muito importante na 
polinização de árvores. Com o objetivo de despertar as 
pessoas especialmente as crianças para a importância da 
abelha na nossa vida, iniciamos um condomínio que conta 
hoje com 10 famílias. Pretendemos ampliar o número assim 
que novos espaços forem criados.                 

PÁSCOA DAS CRIANÇAS
As crianças atendidas nos projetos da 
Horta, seguindo a tradição da data, 
receberam os doces dos voluntários fanta-
siados de coelhos de Páscoa.

OFICINA DE MULHERES

As Oficinas oferecidas pela Horta seguem 
em pleno andamento com a produção de 
vários produtos que passarão a ser 
comercializados na Lojinha.

BRECHÓ
Está programado para dia 08 de junho 
uma festa Junina com Brechó, estamos 
recebendo doações de roupas,  principal-
mente de inverno para ser comercializa-
das no dia e também doadas as pessoas 
atendidas pela horta,  mais informações 
com Célia na Horta.

AGENDA MAIO

MEIO-FRANGO
SIMPLESMENTE JUNTOS
Este ano, novamente, teremos o meio-
frango beneficiente das Tintas Killing. 
Serão 8.000 cartões colocados a venda 
em benefício de 13 entidades - dentre 
elas, a  Horta Comunitária. Contamos com 
seu apoio nas vendas. Maiores informa-
ções com a equipe da Horta.

02/05 
Início da Construção da Lojinha

25/05
Meio Frango 

28/05
Reunião de diretoria

31/05
Curso Jardins Filtradores

INAUGURAÇÃO CONSULTÓRIO MÉDICO
Criamos um espaço onde nossos 
voluntários: Dr. Rafael - Clinico Geral, 
Dra. Ediane -  Oftalmologista, Dr. Walter 
-  Pediatra, Dr. Gilberto - Clinico Geral e 
Dra. Carla - Dentista estarão atendendo 
as crianças e familiares que 
pertencentes aos projetos atendidos 
pela Horta. Os horários de atendimento 
serão sempre aos sábados de manhã, 
agendamento direto na horta. 

No dia 28 de Abril sob a coordenação do Pilar ambiental reuniram-se na 
horta um grupo de voluntários para treinamento em relação a separação 
do Lixo, atividades de colheita de produtos para a comercialização na 
Lojinha e demais assuntos referente ao Tema. Segundo avaliação dos 
participantes o evento foi proveitoso e deverá ter outras edições.

TREINAMENTO AMBIENTAL

Dia 31/05 e 01/06  teremos o Curso de 
Jardins Filtradores na Horta, as inscri-
ções podem ser efetuadas na secreta-
ria da horta. O curso tem como objeti-
vo resolver nosso sistema de esgoto 
da cozinha de forma sustentável, bem 
como transferir conhecimento para o 
maior número de pessoas, o evento é 
aberto ao público, e o valor do ingres-
so será revertido para construção do 
esgoto ecológico do prédio amarelo.

CURSO JARDINS
FILTRADORES

Confirmada para dia 23/08 a palestra de Divaldo 
franco no Teatro da FEEVALE com o tema “O vazio e 
o sentido existencial”. Os ingressos estarão a venda 
na Horta a partir do início de Junho.

PALESTRA COM 
DIVALDO FRANCO


