
� Novas datas para Foruns de Associados

� Hoje tem Associação na FAE

� Forma-se 1ª Turma do curso Educação para
a Vida Sustentável

Coolméia promove curso
de introdução à
culinária integral

Neste sábado (27), das 17h às
21h, curso de introdução à culi-
nária integral. As aulas serão mi-
nistradas pelo assessor da área
de alimentação, Adir Kettenhu-
ber, e proporcionarão noções
básicas de como preparar pro-
dutos como arroz integral, além
de como elaborar cortes de le-
gumes e combinações de pra-
tos. As inscrições, no valor de
R$ 35,00, podem ser feitas na
recepção da loja, na Av. José Bo-
nifácio, 675.

Novos Horários do
Entreposto

A partir de 1º de maio, inclusive,
o horário do entreposto da Co-
olméia será o seguinte: - Segun-
das às sextas-feiras: 9 às 19 ho-
ras. - Sábados: 8 às 18 horas. -
Domingos: 10 às 18 horas.

Mudanças de Horário

A Feira Coolméia da Biodiversi-
dade, realizada nas quar-
tas-feiras à tarde, no pátio da Se-
cretaria da Agricultura e Abas-
tecimento (Av. Getúlio Vargas,
1384 – Menino Deus), não fun-
cionará no feriado de 1º de ma-
io, que comemora o Dia Inter-
nacional do Trabalho. O horá-
rio da Feira será alterado a partir
do dia 08 de maio, passando a
abrir ao público das 14h às 19h.

Coolméia prestigia
reinauguração do
Parque de Itapuã

A presidente da Coolméia - Co-
operativa Ecológica, professora

Liese Serpa, acompanhada da
Marice Padilha, coordenado-
ra-geral, Flávia, André, associa-
dos operacionais, e Felipe e
Marcelo, estagiários técni-
cos-agrícolas - esteve presente à
reabertura do Parque Estadual
de Itapuã na última segun-
da-feira, dia 22/4, data em que
se comemorou o Dia da Terra.
A Coolméia sempre apoiou co-
mo pôde a implantação efetiva
do Parque. Itapuã fica cerca de
60 km ao sul de Porto Alegre, já
no município de Viamão. Mais
informações sobre a reabertura:
SEMA (http://www.se-
ma.rs.gov.br/itapua.htm) e
AgirAzul na Rede(http://agira-
zul.com).

Assistência nutricional
da Herta

A associada 76, Herta K. Wie-
ner, nutricionista, continua
prestando assessoria à Cool-
méia e aos seus associados e vi-
sitantes. Nas quintas-feiras, está
à disposição dos interessados
há o atendimento individual,
das 10 às 12 horas, ao custo de
R$ 20 a meia-hora. O atendi-
mento é na sede da rua José Bo-
nifácio, 675, sobreloja. Reser-
vas podem ser efetuadas pelo
telefone 51 3333-8811.

Associação Feirantes

Neste sábado o membro do Co-
mitê de Educação e Comunica-
ção João Batista Aguiar estará
na reunião dos feirantes da FAE
(rua José Bonifácio) para o pro-
cesso de associação dos feiran-
tes. No mesmo momento, a Flá-
via David, associada

operacional, estará à disposição
na Feira da Cultura Ecológica,
no Menino Deus, com o mes-
mo objetivo.

20/4 - Reunião Geral dos
Associados
Operacionais

Assembléia Geral & Eleições
- João Batista Aguiar, do Comi-
tê de Educação e Comunicação,
informa sobre o processo de
construção de uma nova Admi-
nistração e que os operacionais
poderiam fazer parte da Comis-
são Eleitoral que vai gerenciar
as eleições. Marcada reunião ex-
traordinária em 4/5 para que os
operacionais indiquem repre-
sentante e discutam politica-
mente a Cooperativa como pre-
paração à Assembléia Geral, cu-
ja data de realização ainda não
foi marcada.

Secretaria da Saúde - Gerusa
fala da pauta Secretaria da Saú-
de x desinsetização. Ela faz um
apelo para cuidarmos para não
haver intoxicação a partir dos
produtos que serão utilizados
Glaci faz uma retrospectiva das
crises que a Coolméia teve em
relação ao assunto. Explica so-
bre o produto orgânico, o que é
e quais são os requisitos. Faz um
apelo quanto ao comprometi-
mento dos operacionais na ma-
nutenção da limpeza e elimina-
ção de insetos na sede. Marice
fala que um grupo de 10 (dez)
pessoas deverá fazer um curso
na Secretaria da Saúde. O grupo
debate amplamente sobre a lim-
peza da sede e meios para man-
tê-la. (Fez a ata a associada ope-
racional Juliana Pilla).

23/4 - Coordenadores,
Titulares e
Encarregados.

Presentes: Francisco Júnior (Titular

Padaria); Marice Padilha (Coorde-

nadora Geral); Vanda Oliveira (Ti-

tular financeiro); Tirzah Tarouco

(Encarregada loja); Glaci Alves

(Coord. Ecotecnologias); Flávia Da-

vid.i

Desintetização - Será feita no
domingo, 05/05. Marice será a
coordenadora de domingo. Se-
gunda-feira a loja estará fecha-
da. Marice e Gerusa farão o
acompanhamento. A desinteti-
zação será feita em toda a loja.
Deverão estar presentes opera-
cionais no domingo e na segun-
da-feira, para auxiliar na
organização.

Uniformes - Marice coloca que
os associados operacionais da
Coolméia deverão usar unifor-
mes conforme regras da Secre-
taria da Saúde. Foi feito orça-
mento no valor R$ 460,00. De-
verão ser vistos formas de
parcelamentos.

Equipamentos e Reformas -
a) Foi feita pesquisa em serra-
lheria. Prioridades: porta do
embalamento e porta do esto-
que. Será feita negociação. B)
Reforma dos freezers - Marice
fez negociação com Sr. Andrio-
ti. As reformas serão feitas con-
forme prioridades. C) Equipa-
mentos - Gerusa fez alguns or-
çamentos. Marice verá, junta-
mente com a Gerusa quais são
as prioridades.

Estoque - Marice relata que há
uma infiltração no estoque.
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Vieram quatro pedreiros para
ver e deram o mesmo diagnósti-
co. Deverá ser feito revestimen-
to em todas as áreas de alimen-
tação. Na sala da farinha há in-
filtração e problemas no enca-
namento. O piso da cozinha e
estoque também deverá ser re-
feito. Os pedreiros ainda não
passaram orçamentos. Glaci co-
loca que deveria ser consultado
um engenheiro. Será dado
encaminhamento.

Veículos - Marice fala dos pro-
blemas com os veículos. Relata
que após o André ter deixado a
Kombi no estacionamento, no
sábado foram rodados 100km
que não foram anotados. As
chaves dos veículos ficarão com
a Marice. Coloca que já falou
com o Hünning e Jaime sobre
as multas da Parati. Diz que será
feito um termo de responsabili-
dade para quem utilizar o veícu-
lo. Glaci coloca que se for o ca-
so este assunto deverá ser leva-
do para a reunião geral.

Seguros - Kombi - Será reno-
vado o seguro Banrisul, e as ou-
tras renovações sede, escritório,
etc, serão feitas com o Amauri,
que já atende a Coolméia há
muito tempo. Proposto ao
André (associado que funciona
como motorista) que levasse a
kombi para ser lavada.

Momento Astrológico - Mari-
ce relata ao grupo as previsões
passadas por Tânia (astróloga)
para o mês de maio. Diz que
maio será um bom período para
fazer recadastramentos e coisas
neste âmbito. Diz que deverá
ser cuidada a comunicação e de-
verão ser realizadas confraterni-
zações, utilizando-se “música”.
Diz que segundo Tânia, o me-
lhor período para fazer a
Assembléia Geral seria julho.
(Rapidinho Alerta: NÃO ESTÁ

DEFINIDA A DATA DA

ASSEMBLEIA GERAL)

Relato de Itapuã - Marice rela-
ta ao grupo sobre a ida a Itapuã.
Fala da beleza do parque e colo-
ca ao grupo que a Coolméia foi
convidada a expor lá. Este as-
sunto será levado ao Conselho
de Administração.

Folha de Horas - Marice pede
aos titulares de área que façam a
soma dos horários e encami-
nhem até o dia 30/04 para a
Unidade Administrativa. Diz
estar readequando a folha de
horas devendo apresentar o tra-
balho ao grupo no próximo
encontro.

Nova Casa/Aluguel da sede -
a) Glaci questiona sobre este as-
sunto. Pergunta: “Será que ain-
da queremos ou não mudar de
sede?”. b) Marice diz que foi
juntamente com a Elos Consul-
tores para fazer a renegociação
do aluguel com a igreja.

Projetos/Financiamentos -
Glaci coloca que foram vistos
dois projetos Rio Grande Eco-
lógico (que passa pela Emater) e
o RS Rural , projeto mais sim-
ples para fazer financiamento.
Também estão sendo vistos ou-
tros projetos. O grupo discute
amplamente este assunto.

Curso Culinária - Marice rela-
ta ao grupo sobre o curso de cu-
linária. Teve um bom resultado.
Foram 7 (sete) inscritos e o va-
lor do curso era de R$ 60,00.
Vanda fala dos valores que po-
derão ser utilizados para com-
pra de equipamentos.

Vetores - Glaci coloca que po-
derá ser feita reunião para trei-
namento sobre vetores, iscas
ecológicas, etc. Coloca que an-
tes disso deve-se perguntar as
pessoas se já leram a “pasta ver-
de”. Diz que as informações
contidas na pasta estão manus-
critas, mas poderão ser digitadas
após serem feitas modificações,
se for o caso. (fez a Ata a Flávia
David)

25/4 - Comitê de
Educação e
Comunicação com a ACS
- Assessoria de
Comunicação Social

Presentes: Liese Serpa (pres.), Glaci

Campos Alves (vice-pres.), Marice

Padilha (Coord. Geral), João Batista

Santafé Aguiar (membro do CEC e

da ACS), Vitor Hugo D. Rosa Fi-

lho (ACS) e Erani Mongelos

(ACS).

Associação dos Feirantes -
Liese relata o histórico da reto-
mada da associação dos feiran-
tes a partir da Assembléia dos
Feirantes de março. Já realiza-
ram-se duas reuniões de associ-
ações na Feira do Menino Deus.
Foi feita articulação entre a Lie-
se e a Sec.-Geral (Flávia). Ale-
xandre Huning liderou o movi-
mento por associações. Ficou
acertada reunião explicativa so-
bre naturismo, ecologismo e co-
operativismo aos novos
associados.

Imagens Coolméia & CD -
Liése relata projeto estimulado
por Arnaldo Gueller que é fazer
um “CD Coolméia” que sirva
como produto de “venda” da
Coolméia junto a patrocinado-
res, investidores e líderes locais.
Informa que já haveria um rote-
iro quasi-pronto. Liése propõe
uma sessão de “Imagens Cool-
méia”, com duração de uma ho-
ra a uma hora e meia, abrindo
com o vídeo sobre a Coolméia,
seguindo-se excertos de materi-
al retirado das gravações sobre
o Arroz. Glaci lembra que o Jac-
ques Saldanha deve ter ainda
muito material. Liése vai pes-
quisar os materiais. A data indi-
cada é 16 de maio, no final da
tarde.

Eduque-Vida - Liése informa
que 14 pessoas vão se formar
dia 30/6, no Rincão Gaia, na
primeira turma do curso Edu-
cação para a Vida Sustentável. A
segunda turma já iniciou sem
muita divulgação. A UNIPAZ
está reivindicando maior parti-
cipação da Coolméia na trans-
missão de conhecimentos sobre
alimentação. Os que vão se for-
mar farão parte do NUSC - Nú-
cleo de Sustentabilidade do
Curso junto com representan-
tes das três entidades promoto-
ras: UNIPAZ-SUL (Mauro Piz-
zatti), Fundação Gaia (Lara Lut-
zenberger) e Cóolméia (Liese).
Já está sendo trabalhada a terce-
ira turma e, diante de um qua-
dro em que o custo é caro indi-
vidualmente, estão procurando
patrocinadores.

Programação para Maio &
Fóruns de Associados - 8/5 -
Forum de Associados na FCB,
18 horas; 16/5 - Imagens Cool-
méia; 18/5 - Forum de Associa-
dos, sábado, sede, 9 horas; 22/5
- Forum de Associados, quarta,
sede, 18 horas; Ainda sem data
marcada: reunião com aviculto-
res promovida pelo NTA.

Desinsetização - Marice fala
sobre a necessidade de uma co-
municação eficaz a respeito da
desinsetização da sede da Coo-
perativa no domingo, 5 de maio,
uma das exigências da Secreta-
ria da Saúde do Município feita
em documento entregue à Coo-
perativa após vistoria de 3 horas
a partir de denúncia de usuário.
A ACS propõe seja trabalhado o
tema “A Coolméia não é uma
ilha”, lembrando que o entre-
posto localiza-se em um edifício
em que há outras atividades, no
meio de uma cidade e que a Co-
operativa não tem como con-
trolar todos os vetores da re-
gião, que foi aceito pelo grupo.
A ACS passará o material de di-
vulgação à Coolméia.

Campanha contra o Plástico
- Marice: para maio, a idéia é
lançar alguns slogans na loja e
começar a substituir por papel,
o plástico. Glaci sustenta que
haveria clientes insatisfeitos: há
necessidade de melhor treina-
mento dos operacionais para
que possam enfrentar situações
estressantes em que o usuário
da Cooperativa poderá não en-
tender o esforço da instituição
na direção de eliminar-se o plás-
tico. Glaci lembra que há alguns
anos apenas o açúcar e o sal
eram embalados com plástico e
todos se davam bem com a em-
balagem de papel. Liése sugere
que antes ou no encontro dos
operacionais de 4 de maio seja
passado o vídeo sobre o plásti-
co Agressão ao Homem. Glaci
comenta o exemplo do William
que começou a utilizar copos de
papelão cobrando o custo do
consumidor do suco. Marice
propõe encontro com a Idene
com a ACS. Erani propõe que
os papéis comprados já tenham
o logo da Coolméia. Aprovadas
as sugestões.
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