
� D. Herta volta a fazer assessoria para
melhor nutrição

21/3 - Coordenadores,
Titulares e Encarrega-
dos

Presentes: Francisco Júnior (Titular Pa-

daria); Marice Padilha (Coordenadora

Geral); Vanda Oliveira (Titular finance-

iro); Tirzah Tarouco (Encarregada loja);

Idene Kunst (Relações com o Mercado);

Glaci Alves (Coord. Ecotecnologias).

Relato do Feriado de Páscoa.
- Coord. Marice - (31/03/02) -
O movimento foi calmo pela
manhã e choveu à tarde. Foram
servidos 80 almoços. A coord.
Marice esteve apoiando o buffet
entre às 12 e 16h.Os pratos fo-
ram bastante elogiados, bem co-
mo o atendimento. Não houve
feirinha e um associado opera-
cional da cozinha não veio.

Serviço Cozinha - Após os vá-
rios incidentes da semana pas-
sada, houve conversa com o
grupo na 3ª feira para esclareci-
mentos e reformulação das fun-
ções. O assessor Adir ficará res-
ponsável pela coordenação do
grupo e cada operacional ficará
com uma tarefa em específico
para desenvolver.

Horário de fechamento da
sede - Foi questionado este
item pelas coordenadoras: Ide-
ne, Glaci e Marice, bem como a
organização da loja e quitanda.
Marice reforça que tanto a titu-
lar Luciane , como Idene e Tir-
zah tem a responsabilidade na
organização dos espaços, pro-
dutos e na coordenação das ati-
vidades do grupo. Idene pede
que o fechamento seja feito
com mais cuidado e com menos
pressa. Glaci propõe estudo.
Tirzah coloca que é possível sim
fazer o fechamento em 15 mi-
nutos. Contesta as colocações
das coordenadoras. A discussão
continua.

Financeiro - A partir do dia
05/04, o financeiro receberá o
auxilio da empresa de contabili-
dade (Tecnocontábil). Um pro-
fissional estará todos os dias pe-
la manhã das 8:30 às 12h traba-
lhando junto a esta unidade nos

lançamentos dos boletins de
caixa do ano de 2002;

Motorista -Iniciará nesta fun-
ção 3ª feira, candidato selecio-
nado pela Rute (psicóloga). Esta
função também completará :
auxílio nos orçamentos, conser-
tos, manutenção dos veículos e
apoio ao embalamento e reposi-
ção de mercadorias: Maria Elia-
ne poderá auxiliar.

Encarregado do Estoque -
Foi selecionado o associado
operacional que já está traba-
lhando no estoque para esta
função: Luciano Garcêz.

Correspondência Flávio Sil-
veira - Flávio enviou corres-
pondência sinalizando retorno
em algumas atividades na coo-
perativa (loja) . A Coord. Geral
deverá conversar com o Flávio
para esclarecer alguns itens so-
bre remuneração e tarefas.

D. Herta volta a fazer a
Assistência Nutricional

A pedido, a associada nº 76,
Herta Wiener, havia deixado de
prestar assessoria nutricional
aos associados e visitantes da
Coolméia. Avaliando que esta
assessoria era importante, há
cerca de 20 dias iniciou-se uma
articulação entre Conselho de
Administração e Coordena-
ção-Geral para o seu retorno.
Como resultado, a D. Herta es-
tá retornando às Feiras e à Loja,
conforme quadro abaixo.

Sem saber desta articulação,
cerca de 100 usuários da Feira
Coolméia do Menino Deus, en-
tregaram ao Conselho de Admi-
nistração esta semana um abai-
xo-assinado solicitando o retor-
no da Herta. Ainda não foi dado
retorno aos signatários. (A reu-
nião do Conselho seria ontem,
5/4, mas acabou cancelada em
decorrência de novo incidente
policial com reféns na Osvaldo
Aranha).
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� Programação da associada e Nutricionista
D. Herta K. Wiener na Coolméia

� Terças-feiras: 14:00 às 16:00 – Orientação na loja para associados operacionais, unidade Compras e
estoque;

� Quintas-feiras: 10:00 às 12:00 – Orientação Individual para o Consumidor , com uma taxa de R$
20,00 equivalente a ½ hora de consulta. Estas “consultas” deverão ser pré-agendados pela Recepção da
sede;

� Quintas-feiras: 13:00 às 14:00 – Orientação na Área de alimentação;
� Sábados:
� 1o Orientação na FAE
� 2o Orientação na FCE
� 3o Orientação na FAE
� 4o Livre
� Quartas-feiras: uma vez por mês na FCB

Associados-produtores:

O Rapidinho também é para vocês!


