
� Encontro em Pelotas celebra a Ética da Vida

� Normalizados romaneios da FAE
Encontro de Agricultura
Ecológica celebra a
Ética da Vida
Em Pelotas, de 25 a 27 de ju-
nho, promoção da Coolméia,
CETAP, CAPA e Centro Ecoló-
gico e outras entidades, apoio
do Gov. do Estado. A Cool-
méia vai participar. Haverá se-
minários temáticos simultâne-
os, noites culturais e atividades
esportivas-recreativas. A idéia é
levar um grupo de produtores
da Coolméia.

Feira da FAE
Aprovado em 1º/6 pelos produ-
tores da FAE o retorno do pa-
gamento dos romaneios sendo
aprovado o balancete de 2001
do fundo feira. Até o final de
junho devem vão ser normali-
zados os pagamentos.

4/6/2002 –
Coordenadores,
Titulares e
Encarregados
Presentes: Marice Padilha (Coorde-

nadora Geral); Vanda Oliveira

(Titular financeiro); Idene Kunst

(Relações c/ Mercado); Magda Ro-

drigues ( Encarregada Loja - turno

tarde); Glaci Alves (Coordenadora-

Ecotecnologias), Luciane Ferreira

(Titular loja), Francisco Júnior

(Tit. Padaria), Flávia David (Sec.

Geral). Convidada: Ana Luiza

(Unidade Feiras)

Apresentação da Ana Luiza
Figueredo - Unidade Feiras -
Ana Luiza (Pedagoga Empresa-
rial) está iniciando um traba-
lho na Coolméia junto a Uni-
dade Feiras. Está sendo auxilia-
da pelo Alexandre Hünning e
Jaime Carvalho, mas coloca
que aceita o auxílio de todos os
associados operacionais. Na se-
mana está trabalhando na sede

da Coolméia, das 13h30min às
17h30min.

Feira Coolméia da Biodiversi-
dade ( FCB) - Ana Luiza fala
sobre a programação do 3°
Aniversário das Feiras Cool-
méia da Biodiversidade. Colo-
ca ao grupo que foi bastante di-
vulgado na imprensa e que o
objetivo é “levantar” as feiras
de “4ª feira” (FCB). Glaci fala
sobre a “Feira da Biodiversida-
de”. Deveria ser mais trabalha-
do a “biodiversidade”. Sugere
que a banca da Coolméia traba-
lhe mais o assunto em questão,
expondo produtos com maio-
res variedades, ou seja, explore
mais a biodiversidade.

Copa do Mundo - Marice fala
sobre os jogos da Copa do
Mundo. Os associados e clien-
tes Coolméia estão convidados
a assistirem o jogo do Brasil,
sábado,às 8h30min, na sede da
Coolméia. Será feito cartaz cha-
mando as pessoas.

Proposta do Grupo esotérico
Imaculado Coração de Ma-
ria” - Adir relata ao grupo so-
bre a proposta do Grupo esoté-
rico Imaculado Coração de
Maria”. A proposta é fazer um
chá da tarde, na Coolméia. O
grupo aceita a proposta. O
evento será dia 22/06/02, às
17h. Haverá palestra sobre “an-
jos”. Deverá ser feito a divulga-
ção do evento.

Reunião de Titulares - Foi
aprovado o horário das 16 às
18h. Marice sugere ao grupo
uma nova estrutura para as reu-
niões. Uma mês por mês as co-
ordenações estarão reunidas.

Estoque - Glaci fala do treina-
mento que deve ser dado no

estoque. Ressalta que é necessá-
rio que as outras áreas estejam
cientes de tudo que é discutido,
mudado e resolvido no esto-
que, para que todos possam re-
alizar suas funções tendo clare-
za dos padrões
pré-estabelecidos. Idene coloca
que será feita uma simulação
durante o mês de junho. A au-
ditoria sistêmica iniciará seu
trabalho na Coolméia quando
houver a contagem de estoque.

Cozinha - Adir estará afastado
do dia 08/06/02 à 11/06/02.
Deixará cardápios com a Mari-
ce. Ainda não conseguiram for-
mar um grupo fixo na cozinha.

Financeiro - Vanda fala sobre
novas rotinas no setor. Explica
sobre os lançamentos, e diz que
os balancetes estão sendo feitos
e virão com as informações de-
talhadamente. Coloca ao gru-
po que tem um novo auxiliar
de serviços externos, em teste,
na Coolméia. Eduardo, iniciou
teste dia 03/06/02. Trabalhará ,
neste período de teste, somente
meio turno, das 13h às
17h30min.

Itapuã - Glaci. Deverá ser mon-
tado um projeto, com a pro-
posta do que a Coolméia ven-
derá no parque e encaminhar
para a SEMA (Sec. Estadual do
Meio Ambiente). Sugere uma
reunião com a presença do
Adir e da Marice para elaborar
a proposta.

Licença-descanso (Marice Pa-
dilha - Coord. Geral) - Marice
coloca ao grupo que estará de
licença-descanso do dia 14/06 à
20/06.

Palestra/Feira – Juazeiro - Gla-
ci fala sobre a feira em Juazeiro.

Coloca que será feito contato
com a Vanete para ver se al-
guém pode comparecer a este
evento, pois está sendo dispo-
nibilizado 12m² para a Cool-
méia expor seus produtos na fe-
ira. Glaci irá para Juazeiro no
dia 18/06, dará uma palestra
neste evento . Se não houver a
possibilidade de alguém da co-
operativa ir até a feira auxiliar
nas vendas, Glaci coloca que
talvez dê a palestra e retorne
em seguida.

Convites - Marice faz a leitura
dos convites para a Coolméia.
Glaci fala sobre o projeto Espe-
rança/Cooesperança. Diz que
será feito o possível para a Co-
olméia estar presente neste
evento.

Pães - Luciane coloca que mes-
mo com os novos fornos os
pães não estão bons. Diz que
não estão saindo iguais e que
alguns clientes reclamam. O
grupo discute sobre este
assunto.

(Informações retiradas de Ata feita pe-

la Flávia David)

Evento na Cooperativa –
Venha tomar um chá com os Sete

Arcanjos

Palestra com as facilitadoras:

Glassi Rudiger e Eliane de Jesus

Estudantes da Grande Fraternida-

de Branca

Dia: 22 de Junho de 2002

Horário: 17 horas

Local: Coop. Ecol. Coolméia

Convites no local a R$ 7,00

Harmonia, Beleza, Alegria, Músi-

ca e Elevação.O caminho para De-

us é belo e suave!
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