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EDITORIAL
Mais um Seminário Estadual de Apicultura foi realizado, desta vez na acolhedora cidade de Ivoti, 24 a 26 de julho,
2014. Foi realizada Assembleia Ordinária, oportunidade que passamos a assumir a secretaria da FARGS, devido o
pedido de afastamento do 1º secretario Juliano Boldo. Durante a assembleia o presidente Aldo Machado apresentou
amplo relatório sobre atividades desenvolvidas entre julho 2013 e julho 2014, tendo como destaque a parceria
formada com o SEBRAE para realização de encontros regionais de apicultores, bastando agendar a data com a
presidência. O tesoureiro Andrés Delgado falou sobre as inúmeras palestras realizadas em nome da FARGS e
UNIPAMPA, sendo que as despesas e estadia foram todas custeadas pelos projetos do convenio
SEBRAE/FARGS/UNIPAMPA. Na assembleia, após grande disputa, foi escolhido pelos conselheiros, a Associação
de Santa Cruz do Sul com 8 votos para sediar o 19º Seminário Estadual de Apicultura em 2015, sendo que a
Associação de Apicultores de Bagé recebeu 6 votos.
Durante o Seminário de Ivoti, tanto na quinta-feira (abertura de Seminário) como no sábado foram
homenageados alguns deputados, sendo que pela primeira vez em 18 anos um deputado (veja foto p.3) fez entrega de
troféu do Concurso Estadual de Qualidade do Mel do RS. Participaram mais de 300 apicultores, meliponicultores,
técnicos, estudantes e futuros criadores de abelhas. Desejamos que possamos reencontrar em 2015, no 19º Seminário
Estadual de Apicultura, em Santa Cruz do Sul.
ANO ELEITORAL
Neste ano vamos ter eleição nas diferentes esferas do nosso Brasil, assim é importante negociar apoio politico para
que possamos ter uma apicultura mais progressista. Ha muito tempo tivemos a oportunidade em participar do 1º
SIMPÓSIO GAÚHO DE APICULTORES nos dias 26 e 27 de novembro de 1971, no plenarinho da Assembleia
Legislativa, em Porto Alegre, estavam presente: Deputado Romeu Scheibe, Antonio Trainini, presidente da
Confederação Brasileira de Apicultura-CBA; Helmuth Wiese, administrador do Projeto de Apicultura de SC e futuro
presidente da CBA; Paulo Gustavo Sommer, Presidente da Associação Paranaense de Apicultura, presidente da CBA
após o mandato do Prof. Wiese; Ronaldo Mario Barbosa da Silva Chefe do Instituto de Zootecnia da Secretaria do
Estado de São Paulo; Antonio Botha, presidente da Associação Bandeirantes de Apicultura-SP; Frederico Bavaresco,
chefe da Secção de Apicultura da Secretaria de Agricultura do RS; Prof. Hugo Muxfeldt e Bruno Schirmer expresidentes da CBA;Victor Müller, apicultor de Santa Cruz do Sul e mais, aproximadamente 80 apicultores. Na
oportunidade o Deputado Scheibe comprometeu-se em encaminhar projeto de apicultura na Assembleia Legislativa
com objetivos de recuperar a apicultura do RS: 1. Elaboração de Legislação Apícola através do Ministério da
Agricultura, repassando as secretárias estaduais e municipais; 2. Promover assistência técnica em todos os locais
aonde tem apicultores; 3.Organizar cadastro dos apicultores, assim como zoneamento das áreas; 4.Amparo total para
Confederação Brasileira de Apicultura para que essa possa amparar as demais entidades;5.Estudar a viabilidade de
criar o Instituto de Apicultura do RS;6.Fiscalizar e combater o comercio de mel falsificado; Estas foram algumas das
reinvindicações dos apicultores do RS, junto a Assembleia Legislativa, passados 43 anos ainda estamos continuando
com nossos anseios. APICULTORES CHEGOU A HORA PARA COBRAR DOS CANDIDATOS.
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RESULTADO DO 17º CONCURSO ESTADUAL DE QUALIDADE DO MEL – IVOTI 1914
CATEGORIA MEL CLARO
1º LUGAR – Anselmo Kuhn- Associação Hamburguesa de Apicultores- Novo Hamburgo
2º LUGAR – Sadi Motta – Associação de Apicultores de Horizontina
3} LUGAR – Querino Petri – Cooperativa de Apicultores de Ivoti
CATEGORIA MEL ESCURO
1º LUGAR- Ori Andreola – Associação São-Borjense de Apicultores, São Borja
2º LUGAR – Renato Schneider – Cooperativa de Apicultores de Ivoti
3º LUGAR – Claudio Waldir Neis – Associação Ivotiense de Apicultores – Ivoti
Os demais participantes receberam medalhas Honra ao Mérito
Aos juízes que julgaram o mel e aos participantes do concurso, muito obrigado pela participação

ALEMANHA utilizando abelhas mellíferas para controle de poluição AMBIENTAL nas Indústrias
Airbus
Famílias líderes de mercado abrangentes da Airbus de fuselagem larga e aeronaves de corredor único não
são apenas os produtos da empresa, criando um "buzz". Para ajudar a analisar o impacto ambiental de suas
operações no Aeroporto Finkenwerder em Hamburgo, na Alemanha, a Airbus produz mais de 600 frascos
de mel por ano de colmeias, no local. Como parte dos esforços bio-monitoramento da empresa, mel de
abelhas locais que recolhem o pólen e néctar de centenas de milhares de plantas em uma área de 12
quilômetros quadrados, aproximadamente, pode fornecer dados importantes sobre a qualidade do solo
circundante, do ar e água. Por exemplo, todos os depósitos de metais ou produtos químicos em flores das
áreas circunvizinhas também seria detectado no mel. O mel é enviado para um laboratório independente
para análise, com os resultados deste projeto que foi lançado há cinco anos mostrando os níveis de
poluição das instalações da Airbus são ainda mais baixos do que no centro da cidade de Hamburgo, e não
maior do que outras áreas."Nós testamos três parâmetros diferente este ano: cera, pólen e mel, colmeia de
dois locais diferentes", disse o apicultor fulltime Airbus Schädlich Eberhard, que era um técnico em
eletrônica com previamente com a empresa. "Estamos muito orgulhosos de dizer que cada resultado
individual mostra os níveis de poluição estão bem abaixo dos limites aprovados. "As colméias estão
situadas em dois locais nas instalações da Airbus em Hamburgo: perto da oficina de pintura de aeronaves e
perto da pista onde são construídos aviões novos e realizam testes de voo. Ao todo, as dezenas de milhares
de abelhas em colmeias, no original, produzem mais de 160 kg. de mel por ano, que é analisado e também
dado como presentes para clientes, fornecedores e funcionários da Airbus. Copiado da Api News 60/2014

AGENDA APICOLA 2014 e 2015
3 a 6 de setembro - Congresso Ibero Latino Americano-Puerto Iguaçu – Argentina
12 de setembro – Encontro Regional de Apicultores- São Borja
5 a 8 de novembro- XX Congresso Brasileiro de Apicultura – Belém- Pará
Contato:conbrapicba@gmail.com
ou www.conbrapi.com.br
Julho de 2015 – 19º Seminário Estadual de Apicultura- Santa Cruz do Sul
21-25 de Setembro de 2015 – 44º Congresso Internacional de Apicultura –
APIMONDIA-Daejeon-Korea do Sul
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ENTREGA DE TROFEU PELO DEPUTADO

STAND DA FARGS NO SEMINÁRIO DE IVOTI

JORGE POZZOBOM PARA SADI MOTTA
2º LUGAR CATEGORIA MEL CLARO
26/07/2014

SÃO BORJA ESPERA OS COLEGAS APICULTORES

ENCONTRO DE APICULTORES EM RIO PARDO

NO DIA 12-09-14

22-08-2014

AVISO: ASSOCIADOS SE FOREM MULTADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
PROCUREM APOIO NA FARGS QUE TEMOS A SOLUÇÃO.
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