
� Feirantes da José Bonifácio deixam
estacionamento para visitantes

� Cebola em oferta hoje e no próximo sábado
na FAE

� Programação especial e bolo no 3º
Aniversário da Feira da Biodiversidade

Conselho de
Administração

Não houve marcação da
Assembléia Geral. Cada Conse-
lheiro de Administração levou
cópia do Balanço de 2001 para
estudar.

28/5 - Coordenadores,
Titulares e
Encarregados

Presentes: Marice Padilha (Co-
ordenadora Geral); Vanda Oli-
veira (Titular financeiro); Ide-
ne Kunst (Relações c/ Merca-
do); Magda Rodrigues ( Encar-
regada Loja - turno tarde); Gla-
ci Alves (Coordenadora- Eco-
tecnologias), Luciane Ferreira
(Titular loja), Francisco Júnior
(Tit. Padaria), Flávia David
(Sec. Geral). Convidado: Adir
Kettenhuber (Assessoria Área
de alimentação).

Estoque - Marice coloca que es-
tá sendo ativado um “CPD -
Centro de Processamento de
Dados” no estoque. Haverá
mutirão para que seja feita a or-
ganização e contagem do esto-
que As unidades que retiram
bens do estoque deverão apre-
sentar requisição, documentan-
do o ato. O sistema ORION
foi reestruturado para que to-
das as baixas sejam realizadas a
partir de uma área. Haverá um
mês de simulações e treino de
pessoal para início efetivo do
sistema em 1º de julho.

Loja - Marice comunica ao gru-
po que a Tirzah (Encarregada
loja) desligou-se da cooperati-
va, e que Luciane e Rita retor-
naram à Coolméia. Diz que foi
proposto à Eva Rambor (opera-
dora caixa) que tirasse licen-
ça-descanso, para que pudesse
descansar, a partir do dia
1°/06/02, o que foi aceito pela
associada. Luciane coloca que
Eva está a quase dois anos na
Coolméia e tirou somente 15
dias de licença-descanso. Ale-
xandre Oliveira (serviços exter-
nos) ficará no caixa, e deverá
ser visto um associado operaci-
onal para os serviços externos.
Outros operacionais também
serão treinados no caixa.

Semana do Meio Ambiente e
Copa do Mundo - Glaci fala
sobre a semana do Meio Ambi-
ente, diz que a Coolméia tem
recebido convites para partici-
par de eventos, e que seria inte-
ressante a participação da coo-
perativa, já que este assunto
tem a ver com a Coolméia. Diz
que além de ser a Semana do
Meio Ambiente, é época de Co-
pa do Mundo. Sugere que enfe-
itemos a cooperativa. Idene
propõe enfeitar a sede de verde
e amarelo. A Cooperativa foi
enfeitada.

Feiras

Na José Bonifácio

Celulares - Associação de Mo-
radores do Bairro Bom Fim vai
armar neste sábado (1º/6) uma
maquete de torre de telefonia
celular na frente da banca do
Carneiro. A ação faz parte da
campanha contra as radiações
emanadas das torres de telefo-
nia celular da comunidade da
qual a Coolméia também
participa.

Fundo-feira - Sábado passado
foi liberado o pagamento do
Fundo Feira. Foram acertados
os percentuais devidos, fixos,
administrados 70% Adm Cen-
tral e 30% pelas Comissões; a
distribuição está prevista em re-
gimento. A Adm. Central tem
o poder de deliberar, mas tem
que prestar contas, ficando o
trâmite mais enxuto.

Maçã - Já deve ter acontecido,
das 7 às 8 horas, na FAE, reu-
nião entre os produtores para
discutir a safra e a
comercialização.

Bancas - Continua o estudo da
remodelagem das bancas

Estacionamento - Definido
que os veículos seguintes vão
estacionar em outro lugar que
não na Feira para abrir espaço
aos consumidores que estão a
cada dia com menos opções:

� Família Wolff,

� Coopael (caminhão),

� Família Hatori,

� Jair Gaio,

� Juarez,

� José Azevedo,

� ACERT (ônibus),

� AECIA (caminhão).

Cebola - Avaliação da semana
passada: apareceram muitos
consumidores novos e vai ter a
promoção da cebola, da
APESC, neste sábado e no pró-
ximo dia 8/6. (preço de 10 a
20% menor e abundância de
oferta).

Associação à Cooperativa -
informações e procedimentos,
com a Flávia, da Secretaria da
Coolmeia.

No Menino Deus

Continua o processo de Associ-
ação à Cooperativa

3 anos da Feira da
Biodiversidade

Venha comemorar dia 05 de ju-
nho de 2002, quarta-feira, o ter-
ceiro aniversario da Feira Co-
olméia da Biodiversidade (av.
Getúlio Vargs, 1384, das 14 às
19 horas, nas quartas-feiras).

PROGRAMAÇÃO:

16h - Vídeo Agressão ao
Homem

16h30min - Bolo de
Aniversário

17h - Sorteio de Mudas e Apre-
sentação Musical

19h - Carreteiro Vegetariano
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