
� Lançamentos na área de Alimentação:
Sopa e Mocotó, a partir de junho

� Balanço geral de 2001 foi entregue
sexta-feira à noite

� Elos reúne-se com Conselho de
Administração e Comissão da FAE

� Coolméia aberta no Feriado de Quarta

� Na segunda, curso completo de Alimentação
Integral - inscrições abertas

Lançamentos na área da Ali-
mentação - A partir de junho,
dois lançamentos da Coolméia
na área da alimentação: a sopa
na tarde, servida das 16 às 19
horas e também o Mocotó ve-
getariano servido durante o dia
todo, em porções;

Vagas nos serviços operacio-
nais - ATENÇÃO
ASSOCIADO!

Estoquista, a trabalhar 8h/dia,
no Estoque.

Auxiliar de Cozinha, 8h/dia

Precisa haver disponibilidade
inclusive sábados, domingos e
feriados.

Associados e interessados em
geral podem preencher formu-
lário na Recepção, preferencial-
mente nas segundas-feiras.

É dado prioridade a associados
da Cooperativa. Todo o opera-
cional deverá se associar.

Embalagens de Papel - Há crí-
ticas pela fragilidade da emba-
lagem comprada. Glaci coloca
que deve ser agendada reunião
com o Comitê de Educação e
Comunicação para montar

estratégia de se envolver o
associado-consumidor.

Feriado de 30/5 - Corpus
Christi - A Coolméia vai estar
aberta das 9 às 17 horas. Após
este horário, será feito mutirão
de limpeza. Aceitam-se
voluntários.

Dramatização da Assem-
bléia-Geral - Os associados
operacionais farão uma drama-
tização de uma Assembléia, dia
8/6, em reunião geral. Na mes-
ma ocasião, indicarão represen-
tante da categoria para a Co-
missão Eleitoral que preparará
a transição e eleição de nova
composição dos Conselhos de
Administração e Fiscal.

Balanço Anual de 2002 - foi
entregue sexta, às 18h2min. Já
foi encaminhada cópia ao Con-
selho Fiscal.

Contagem de Estoque - 31 de
maio, sexta, contagem de esto-
que, a partir das 18 horas, sem
hora de término.

Cursos de Culinária - Prosse-
guem, com sucesso, os cursos
de culinária. Na segunda, 27/5,
curso completo de Alimenta-
ção Integral, das 14 às 21 horas.
As inscrições continuam

abertas na recepção da Coope-
rativa. Informações também na
página da Coolméia na Inter-
net: www.coolmeia.com.br.

Feiras

Menino Deus

Festa de Aniversário de 3 anos
da FCB no dia 5/6, que coinci-
de com o Dia Mundial do Me-
io Ambiente - Está sendo mon-
tada a programação.

Até o final do mês de maio, de-
verá estar concluso o processo
de associação dos feirantes.

José Bonifácio - FAE

As bancas estão passando por
um processo de “revitalização”
com pinturas e reformas

Hoje, sábado, 25/5, reunião do
Conselho de Administração e
Comissão da FAE com a Elos,
às 14h30min. Mauro Couto
apresentará os balancetes de
2001 da Feira; discussão sobre
seus conteúdos.

Promoção da Banana - estão
sendo estudadas datas para a
promoção da banana
ecológica.
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Amigos da Terra e ONGs ecológicas homenageiam
Lutzenberger neste Domingo

Com a plantação de um cactus pelo Augusto
Carneiro acompanhado de uma criança será

homenageada a memória de José Lutzen-
berger, morto dia 14 de maio. A família
do Lutz estará presente. O Núcleo Ami-
gos da Terra está organizando o evento
que conta com o apoio da Secretaria do
Meio Ambiente do Governo do Estado.
Será às 16h30min, no Jardim Botânico,
em Porto Alegre. Amigos, simpatizantes
e colaboradores do Lutz estão

convidados.

O grupo vocal Grupo D’quina pra Lua par-
ticipará da programação.


