
� Tire do seu arquivo a foto ou vídeo da
Coolméia: Imagens Coolméia

� Nova divisão de trabalho no Escritório

3/5 - Conselho de
Administração

Presentes: Liése Gomes Serpa,
Glaci Campos Alves, Jaime
Carvalho e Caren Salvador.

Formação do Conselheiro - Se-
rá feito contato com o
CEDOP, da Unisinos, para for-
mação/educação dos Conselhe-
iros de Administração e Fiscal,
conforme prevê Estatuto.

ACS - Assessoria de Comunica-
ção Social - Em reunião com a
ACS no início de Abril foi defi-
nido...(transcrição da Ata)... “o
valor do contrato em R$
1.000,00. Diminuindo as ativi-
dades previstas: o Rapidinho, a

home page, a assessoria em
eventos feiras e eventos na sede.
Para eventos maiores serão ela-
borados projetos específicos. O
Conselho de Administração so-
licita ao Comitê de Educação e
Comunicação uma reunião
com a Assessoria de Comunica-
ção Social relacionada à comu-
nicação visual”.

CETAP e Centro Ecológico de
IPÊ solicitam indicação dos
mesmos ao Prêmio Nobel
Alternativo - ...segue transcri-
ção da Ata..."o Conselho de
Administração fará um docu-
mento valorizando todas as
ONGs envolvidas nas

diferentes regiões do RGS co-
ma Agricultura Ecológica".

Imagens Coolméia - Está sendo
preparado para 16/5 o evento
Imagens Coolméia - veja Box
nesta edição do Rapidinho.

9/5 - Escritório

Divisão de trabalho - Vanda fi-
ca responsável pelo escritório,
sendo auxiliada por: Marcelo -
contas a pagar; Fabiane - contas
a receber. Lisiane - Unidade
Administrativa, parte de pesso-
al - folha de pagamento, INSS,
adiantamentos, desligamentos,
licenças, contas dos operacio-
nais no Banrisul, cadastros,

murais internos da sede, em su-
ma, tudo o que envolver associ-
ados na função operacional;
Gabriela - recepção no Escritó-
rio e auxiliar na Unidade
Administrativa; Flávia - fará a
Secretaria-Geral, dando suporte
ao Conselho de Administra-
ção, Conselho Fiscal, Comitê
de Educação e Comunicação
bem como de manter as recep-
cionistas informadas sobre
eventos, mantendo contato
com a ACS, cuidará das atas,
correspondências em geral,
murais externos da Sede.
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� Coolméia resgata imagens que fizeram sua
história

A Coolméia promove no dia 16 de maio, às 18h, em sua sede (Av. José Bonifácio, 675 - sobreloja) um
encontro para resgatar imagens representativas dos 24 anos de existência da Cooperativa.

O objetivo é reunir elementos necessários para a elaboração do CD “Imagens Coolméia”, que contará a
história da instituição a partir de relatos, vídeos, fotografias e outras formas de documentação visual
e sonora.

Neste sentido, a Cooperativa convida a participar do mutirão todos os associados, freqüentadores e
simpatizantes que possuam algum material que possa servir de subsídio para o trabalho.


