
Prezado cooperado,

Somos todos cientes da gravíssima situação em que se encontra a nossa cooperativa,
face a uma gestão que não teve a felicidade de êxito, o que nos colocou em uma posição
muito delicada. Desde o dia 4/08 foram realizadas quatro assembléias, com número
significativo de cooperados. Em todas elas estão sendo tomadas decisões muito
importantes, no sentido de nós cooperados acharmos juntos uma solução, para que a
nossa cooperativa não venha a sucumbir.
No decorrer das mesmas, ficou decidido o enxugamento do quadro de funcionários e o
fechamento de alguns setores, como o supermercado, fabrica de ração, loja de insumos,
permanecendo em atividade o setor de café, para atendermos as necessidades dos
cafeicultores que estão em plena safra. Ficou também decidido em se fazer uma
auditoria independente, tendo para isso sido escolhida a ‘Prisma Auditoria’, que já
começou os seus trabalhos, os quais serão de grande valia para nós avaliarmos a atual
situação econômica/financeira, quando, ai sim, poderemos com maior precisão
tomarmos medidas mais eficazes. Foram criadas duas comissões, sendo uma para
avaliar a negociação do credito tributário com a UNIÃO e outra para acompanhar o dia
a dia da diretoria atual, ajudando-a nas tomadas de decisões.
Essa assembléia determinou também um aporte de capital no valor de R$360,00,
parcelado em seis vezes, para fazer frente às rescisões trabalhistas e despesas com
auditoria.
Esperamos que haja uma sensibilização ainda maior dos cooperados que não fizeram a
sua contribuição, para que, ao final, todos possam auferir os benefícios decorrentes.

“EU CONTRIBUÍ PARA ESTA VITÓRIA.”

Para maiores esclarecimentos, a comissão se coloca à disposição nas instalações da
nossa cooperativa, pelo tel. (14)3812.3600.

Atenciosamente,

Guilherme Monteiro de Mello

Paulo Pellicci

Luiz Pereira de Barros

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com

