
p Conselhos de Administração e Fiscal marcam
encontros semanais

p Glaci palestra em Aracaju a convite do CREA
sobre produto orgânico e certificação

p Quitação de consórcio de veículo servirá
para capitalizar atividades normais

p Idene vai à São Paulo em Feira de Orgânicos
06/10 - Conselhos de
Administração e Fiscal -
encontro conjunto

Presentes: Glaci Campos Alves,
Marice Padilha, Caren Beatriz Sal-
vador, Simone Gabrieli, Danilo Pai-
va, José Azevedo, João Hector e
André Gehlen. Convidado: Arnaldo
Gueller.

Assessorias, Elos Consulto-
res, Capitalização - Os conse-
lheiros abordam o esforço que a
Cooperativa está fazendo para
qualificar seu trabalho, recons-
truir-se institucionalmente. A
Glaci aborda a proposta que es-
tá sendo feita de capitalização
junto à Widar dentro das áreas
institucional, conjuntural e au-
ditoria sistêmica. Reforça que
internamente está sendo reali-
zado um trabalho sério, com
um grupo comprometido que
está resolvendo várias coisas
pendentes da gestão anterior,
político e operacional. Também
está preocupado em melhor as
receitas e diminuir as despesas.
Glaci informa que deverá ser
agenda uma reunião com o gru-
po conjuntural para construir-
mos como poderemos retornar
os valores a serem emprestados
pela Widar, atualmente em ne-
gociação. Foi formalizado con-
vite a dos diretores, Sr. Santiago,
que venha a Porto Alegre. Glaci
entende que os objetivos do

empréstimo são: a) encher as
prateleiras e resgatar as relações
com os fornecedores; b) a im-
plantação da auditoria sistêmi-
ca; c) qualificar os associados
do ponto de vista associativo.

Arnaldo, entre outras conside-
rações, coloca que a Cooperati-
va tem um desafio pela frente
que é um aumento efetivo de
receita, além da implantação da
auditoria sistêmica via Núcleo
Maturi.

André questiona se estas asses-
sorias não teriam que passar
por uma Assembléia Geral
Extraordinária. Glaci coloca
que já é decisão de Assembléia
Geral Ordinária, mas quando
tivermos todos os dados e in-
formações é interessante passar
pôr uma Assembléia. Danilo
sugere a convocação de uma
Assembléia até para comparti-
lhar as responsabilidades, res-
paldar ambos os conselhos, já
que os valores a serem solicita-
dos são altos.

Arnaldo coloca que temos que
levar perspectivas mais claras
sobre o futuro da Coolméia,
numa próxima assembléia:
“precisamos ter coisas de uma
nova fase para dar ânimo aos
que ficaram na Coolméia e re-
conquistar os que saíram”.

Danilo propõe que o assunto
da “casa” nova seja melhor
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Feira de Agricultura

Ecológica faz 12 anos

Em 1989 iniciava a Feira pioneira no Brasil. Estamos comemoran-
do 12 anos de atividades ininterruptas em favor da produção e dis-
ponibilização de alimentos saudáveis a nós mesmos e à população
em geral.

Haverá atividades festivas neste sábado, dia 13 e no próximo dia 20,
na Feira da Agricultura Ecológica, na primeira quadra da José Boni-
fácio, em frente à nossa sede.

Celebra-se a parceria de sucesso e resultados econômicos, ambien-
tais e de saúde entre agricultores de várias regiões do Rio Grande
do Sul e consumidores de Porto Alegre.

A vangarda de agricultores e consumidores esta construindo uma
sólida ação de economia solidária na cidade de Porto Alegre e já re-
cebeu nestes últimos 5 anos mais de mil visitantes entre agriculto-
res e técnicos – de municípios gaúchos, Santa Catarina, Paraná, ou-
tros Estados e países.

O evento semanal dos sábados de Porto Alegre se constitui em um
grande momento cultural e ecopolítico para todos os porto-ale-
grenses e visitantes.

Nas festividades deste Sábado teremos:

• momento musical com a Banda União de

Igrejinha e Rodeio Bonito que executa

canções folclóricas alemãs e estarão também

com trajes típicos;

• exposição saudando as crianças, o dia

mundial da alimentação e

• retrospectiva em fotos da Feira Coolméia.



discutido. (Relato editado a
partir de registros da reunião
efetuados por Marice Padilha e
Simone Gabrielli).

9/10 - Coordenadores,
Titulares e Encarrega-
dos

Presentes: Marice Padilha (Coorde-
nadora Geral); Nivânia Juvêncio
(Financeiro); Idene Kunst (Coorde-
nadora da Relações com Mercado);
Rogério Teixeira (Administrativa);
Glaci (Coordenadora Ecotecnologi-
as); Magda Rodrigues (Encarregada
Estoque); Luciane Ferreira (Titular
da Loja); Francisco Junior (Encarre-
gado da padaria/confeitaria); Silva-
na Machado (Encarregada da cozi-
nha) e Vanda Oliveira de Souza
(Financeiro).

Relato do Curso de Salgados,
realizado dia 08/10/01 - Mari-
ce coloca que o curso foi minis-
trado para 12 pessoas; Coloca
que este número pode melho-
rar. Deverá ser feita o cronogra-
ma de cursos para novembro
ainda esta com a Adir.

Recepção na 2a feira - Marice
coloca que devido a demanda
dos cursos e das ligações telefô-
nicas, deverá ser organizada es-
cala das recepcionistas para as
2as feiras, no horário das 8:30 às
17:30. Coloca que a Angela se
ofereceu para fazer esta feira.
Rogério irá conversar com a
Angela sobre a sua folga, e orga-
nizar a escala das recepcionistas.

Romaneios das feiras - Idene
esclarece quando e onde ficam
estes romaneios: 6a feira é feito
o romaneio para Domingo, no
Sábado de manhã é feito o ro-
maneio das frutas e verduras
para Domingo, no Sábado é fei-
to o romaneio para 2a feira;
Estes romaneios ficam guarda-
dos no estoque. Idene expõe ao
grupo sua dificuldade com os
romaneio, coloca que 8 estão
atrasados e está com problema
no Excel, pois andou perdendo
as digitações. Marice indica o
nome do associado Orlando
Landi, para checar este item,

pois tem conhecimento neste
programa

Financeiro - Marice fez a apre-
sentação formal da candidata
em teste para a vaga na unidade
financeira, Vanda Oliveira de
Souza.

Consórcio do veículo utilitá-
rio - Foi quitado o consórcio e
o dinheiro da carta de crédito
chega em até 30 dias.

Proposta para área financeira
- Nivânia coloca que encami-
nhou seu pedido de desliga-
mento no dia 26/09/01, mas fi-
cará até que a Vanda receba as
informações e procedimentos
desta unidade.

Relato da viagem a Aracaju
no início deste mês - Glaci co-
loca que, à convite do CREA
sergipano, esteve em Aracaju
para dar uma palestra sobre
produto orgânico e certificação
na Câmara de Agronomia. Co-
loca que CREA pagou as despe-
sas com a viagem e
hospedagem.

Estoque - Magda faz breve re-
lato sobre a organização do es-
paço e a distribuição das tarefas
aos operacionais: Márcio: res-
ponsável pelo abastecimento
das unidades de produção (pe-
didos) e embalamento; Ander-
son: responsável pela organiza-
ção da quitanda e ponto de re-
cebimento junto com a Magda e
Eduardo: embalamento. Magda
Faz um pedido as unidades de
produção para que desçam as
garrafas nas vasilhas apropria-
das e os vidros quebrados enro-
lados em jornais. Glaci fala do
desperdício dos produtos pere-
cíveis. Magda concorda com a
Glaci e pede que a cozinha sina-
lize, quando desce as caixas
com os produtos, o que é baixa
e o que pode ser reaproveitado.

Máquina Seladora - Idene co-
loca que está com problemas.
Pede a unidade administrava
que encaminhe para o conserto
ou analisar a compra de uma se-
ladora intermediária.

Loja - Amanhã deverá ser reali-
zada reunião, 10/10/01, às 15

horas, com Luciane, Idene,
Magda, Rochelle e Marice para
organização desta unidade.
(Não houve passagem dos registros
para a produção deste Rapidinho)

Avaliações Ordinárias - CEC
- 5a feira, dia 11/10/01, terá
avaliação dos seguintes associa-
dos operacionais: Fernada ( co-
zinha) , Kátia Lima (atendimen-
to), Alexandre (serviços exter-
nos) e Aline (digitação). O CEC
deverá agendar conversa com
os associados: Tirzah e Valker,
ambos da unidade loja, para re-
ciclagem nos procedimentos;

“Econeve” - Idene coloca que
foi solicitado a Cooperativa um
“kit” de produtos orgânicos pa-
ra exposição no encontro de
agrônomos que ocorrerá de 16
a 19 deste mês em São Joa-
quim/SC. Coloca que a “ Eco-
neve” pagará o frete. Os pre-
sentes aprovam .

Confeitaria e Padaria - Júnior
coloca que hoje iniciou teste
uma candidata para auxiliar o
Daniel na confeitaria. Deverá
ser buscado um auxiliar para pa-
daria nos próximos dias. Marice
fala que o Adir tem orientado a
produção dos doces/salgados.
A estagiária Gerusa também es-
tá auxiliando esta unidade.

Desligamento do associado
operacional Fabrício - Junior
que o Fabrício solicitou desliga-
mento, mas ficou à disposição
para ajudar nas 6as feiras, pro-
pôs o valor de R$ 3,00/hora.
Caso aja esta necessidade este
profissional deverá ser
contratado.

Forno para padaria - Deverá
ser compra um forno novo com
o dinheiro arrecado dos cursos
de culinária, salgados e pães.
Também deverá ser encaminha-
da proposta para a comissão da
FAE, para financiar parte deste
custo. Em troca os operacionais
sugerem uma banca específica
de pães na feira. Glaci propõe o
detalhamento desta proposta
para apresentação ao grupo das
feiras. Marice propõe que o
montante arrecado com os

cursos sejam destinados para
estes investimentos. O grupo
aprova.

Aniversário FAE - - 12 anos -
nos dias - 13 e 20/10/01 - Gla-
ci fala da programação para a
comemoração do aniversário
FAE. Coloca que neste Sábado,
os associados operacionais: Flá-
vio e Alexandre não estão na fe-
ira, mas receberá apoio do Jaime
e Roberta. Coloca que encami-
nhará ao CEC pedido solicitan-
do um operacional para os ser-
viços gerais e outro como ope-
racional de feira.

Mastercard - Deverá ser im-
plantado este serviço na loja,
com uma taxa de 3% e equipa-
mento manual gratuito.

Viagem Idene - Idene avisa as
áreas que 5a feira estará em São
Paulo, participando de uma fei-
ra do produto orgânico - Pronat
- e pede que as áreas agilizem os
pedidos de descartáveis, materi-
al de limpeza e produtos para
cozinha, padaria e confeitaria.
Salienta que a cozinha e a limpe-
za entregaram os pedidos, até a
data sinalizada : 3a feira até 12
horas. Expõe sua preocupação,
pois na falta de organização das
áreas quem perde é o cliente!

Palestras, assessorias, cursos
- Glaci esclarece que os custos
com este tipo de atividade ficam
da seguinte forma: a) quando
realizado na Cooperativa, utili-
zando os espaços internos e es-
trutura: 50% fica para Coolméia
e 50% para o palestrante/asses-
sor; b) Porto Alegre e Região
Metropolitana, com uma estru-
tura simples: 30% fica para Co-
olméia e 70% para palestran-
te/assessor; c) Interior e outros
Estados e que necessite de uma
estrutura interna: 40% fica para
Coolméia e 60% para o pales-
trante. Quem paga estes custos
são as entidades/pessoas inte-
ressadas e o técnico/engenhei-
ro agrônomo não lança na folha
de horas.
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