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COMUNICADOS
Prezados Pais
Considerando o pouco tempo de início dos trabalhos por parte do novo Conselho de Administração da
COEDUP, vimos por meio deste acusar o recebimento das diversas sugestões que nos foram endereçadas, por
meio da caixa de sugestões disponibilizada na entrada da escola, e aproveitamos esta oportunidade para fazer
alguns esclarecimentos sobre as sugestões apresentadas.
As sugestões que envolvem os aspectos pedagógicos estão sendo tratadas diretamente com a direção
da escola e serão oportunamente informadas, isso quando a própria sugestão não for implantada e
consequentemente traduzir uma mudança dentro do que era esperado pelos Pais.
As sugestões que envolvem investimento e por essa razão dependem de uma avaliação mais criteriosa
sobre o financeiro da escola, já foram anotadas pelo Conselho, mas estão no aguardo de um estudo detalhado
sobre a saúde financeira de nossa escola, para que possamos tomar decisões seguras e prudentes.
Gradativamente o Conselho estará disponibilizando no site da Cooperativa as sugestões apresentadas
e as consequentes respostas ou medidas adotadas. Aproveitamos e informamos que já está disponível no site
o link “Fale com o Conselho” que poderá ser usado a qualquer momento nas comunicações com o Conselho.
Aproveitamos ainda para informar que devido à necessidade urgente de se realizar a mudança da sede
da COEDUP Júnior, está em andamento um processo para escolha de um novo prédio, capaz de melhor
atender nossos alunos, sendo que ao final do processo todos serão informados sobre as mudanças.
Por decisão do Conselho e visando uma maior segurança, tanto dos funcionários e professores, como
também dos alunos, que não será mais permitido o recebimento de boletos na sede da COEDUP, os quais
deverão ser feitos única e exclusivamente nas agências bancárias, evitando-se assim, riscos desnecessários de
possíveis assaltos.
Solicitamos aos pais que monitorem com frequência o boletim on-line de seus filhos, disponível no site
da Coedup. Estamos avaliando a possibilidade de um recadastramento das senhas de acesso, de maneira a
preservar a segurança e sigilo dessas informações.
Informamos ainda, a todos os Cooperados que tenham interesse em divulgar seus negócios ou
empresas, por meio de espaço publicitário que será disponibilizado na área interna e externa da quadra
esportiva da COEDUP, que em breve estaremos divulgando os meios de contato aos interessados, ocasião na
qual serão divulgados os valores mensais para o uso de cada espaço liberado. Os espaços serão taxados
conforme o tamanho e posicionamento interno ou externo da quadra, e que também serão divulgados
oportunamente.
Para finalizar esclarecemos que, para os assuntos de maior relevância, será convocada em breve uma
Assembleia Geral, cuja pauta será divulgada oportunamente.
Pederneiras, maio/2014.
Saudações Cooperativistas,
Conselho de Administração da COEDUP
“COOPERAR É PARTICIPAR”

