
� Proposta redução de horário de abertura do
entreposto - fechamento mais cedo

� Operacionais e produtores devem indicar
representantes na Comissão Eleitoral

Em 1º de maio, a Feira
do Menino Deus não
funcionará

A Feira da Biodiversidade não
funcionará no feirado de 1º de
maio.

Feira muda de horário
nas quartas, a partir de
maio

A partir do dia 08 de maio, a Fe-
ira da Biodiversidade (quartas)
passa a abrir ao público das 14
às 19h, tendo em vista a proxi-
midade do inverno e a diminui-
ção das horas de luz natural

Rapidinho

Está em estudo uma reformula-
ção do Rapidinho. A categoria
dos associados produtores pou-
co participa de seu conteúdo. A
edição seria ainda mais seletiva e
distribuída também aos associa-
dos-consumidores e público em
geral. Em estudos. Mande ma-
terial para o rapidinho através
do e-mail ou contacte-nos dire-
tamente pelo celular 51
9918-6820.

Cursos de Salgados

Acontece hoje o curso de culi-
nária na Coolméia. Será das 17
às 21 horas.

Assembléia-Geral

Embora não marcada ainda, a
Assembléia-Geral de Associa-
dos deverá acontecer no mês

de Maio ou mais exatamente
cerca de 30 dias após termos em
mãos o balanço de 2001.

Comissão Eleitoral

Para que a transição aconteça
tranqüila, como tem acontecido
nas últimas eleições, existe uma
Comissão Eleitoral, formada
por representantes das três ca-
tegorias de associados. Apenas
o “consumidor” já está indica-
do: é Erani Mongelos. Faltam
indicações dos operacionais e
dos produtores. O Comitê de
Educação e Comunicação soli-
cita que estas categorias se agili-
zem para indicar seus
representantes.

Regimento das Feiras

Prosseguem os trabalhos para a
construção do Regimento Ge-
ral das Feiras Coolméia. Não foi
recebida nenhuma sugestão dos
associados-produtores por es-
crito, embora participem das re-
uniões. O trabalho deverá ser
apresentando e discutido antes
da Assembléia.

11/4 – Coordenadores,
Titulares e Encarrega-
dos

Presentes: Francisco Júnior (Titular

Padaria); Marice Padilha (Coorde-

nadora Geral); Vanda Oliveira (Ti-

tular financeiro); Tirzah Tarouco

(Encarregada loja); Idene Kunst (Re-

lações com o Mercado); Glaci Alves

(Coord. Ecotecnologias), Luciane

Ferreira (Titular loja), Flávia

David.

Avaliação da Glaci - Continu-
ará dia 18/4, 16 horas, em reu-
nião do Comitê de Educação e
Comunicação com Titulares e
Coordenadores.

Reuniões dos Coordenado-
res, Titulares e Encarrega-
dos - Mudada para terças-feiras,
15h30min.

Unimed - Associados estão de-
ixando de pagar. Dificuldades
para pagamento do custo pela
Cooperativa.Decididos
encaminhamentos.

Loja - Luciane pediu desliga-
mento. Houve reunião com os
operacionais da loja. Já tem uma
nova associada operacional na
loja, Rita. Rita terá treinamento
com a Nutricionista , Herta Wi-
erner. Será montado junto com
a Idene o perfil para titular da
loja. Deverá ser montado com
a Rute, Glaci e Herta um novo
treinamento para as pessoas da
loja.

Horário de fechamento - Ma-
rice apresenta ao grupo um rela-
tório dos horários de funciona-
mento nos meses de janeiro, fe-
vereiro e março e a receita gera-
da nestes horários. Diz estar
preocupada com a violência no
bairro, tem acontecido muitos
assaltos. Propõe fechamento às

19h. Glaci coloca que isto deve
ser divulgado e que não pode
haver alterações de horário. O
grupo concorda com o novo
horário de fechamento. Este as-
sunto será discutido na segun-
da-feira, após o retorno da
Magda.

Compras de equipamentos -
Marice irá junto com a Gerusa
agilizar este assunto. No mo-
mento será priorizado a compra
do forno para a
confeitaria/padaria.

Aluguel José Bonifácio - Van-
da coloca que o aluguel irá au-
mentar em abril. Marice diz que
irá conversar com Mauro Couto
sobre este assunto.

Seminário de Agroecologia -
Glaci coloca que o Seminário
será no mês de setembro, em
São Leopoldo. Diz que a Cool-
méia continua na Comissão
Organizadora do evento. Relata
que já foram adiantadas muitas
coisas e que a Coolméia teve
uma representação muito ex-
pressiva. O eixo temático será :
Ações para o Equilíbrio Ambi-
ental, será dado ênfase a ques-
tão “água”. Deverá ser muito
trabalhado com a cor azul para a
decoração. Foi feito o resumo
das atividades da Coolméia, que
irá trabalhar, novamente, com a
feira. Ilza Girardi, Maria Eliane
Martins e Glaci Alves, fazem
parte da Comissão
Organizadora.
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