Caros sócios,
Conforme previsto pelo Estatuto Social da Assembléia Paraense, informamos
que a partir do mês de novembro a mensalidade sofrerá um reajuste de 3,03%,
o menor reajuste dos últimos 10 anos.
Aproveitamos para agradecer o esforço conjunto de sócios e colaboradores,
para que pudéssemos atingir esse percentual mínimo, sobretudo nesse
momento de tantas dificuldades sociais, econômicas e de saúde no mundo
todo.
Sabemos que não tem sido fácil atravessar esse período e foi justamente por
entender isso que decidimos definir o reajuste no menor valor possível, abaixo
da inflação e abaixo também de qualquer outro índice econômico do Brasil,
entre eles o IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado), que subiu quase 18%,
e o INCC (Índice Nacional do Custo da Construção), que impacta em todas as
obras e reformas que fazemos no Clube e acumula alta de 5,33% esse ano.
Esses são apenas dois exemplos que impactam as nossas contas e que
mostram também o esforço que fizemos para chegar a um reajuste mínimo.
É importante ressaltar que, durante os meses mais críticos da pandemia (de
junho a setembro), nos esforçamos para oferecer aos sócios um programa de
descontos reais de mensalidade. Além disso, alteramos também o valor da
multa cobrada em caso de atraso na mensalidade, que antes era de 10% já no
dia seguinte ao vencimento, e agora passou a ser de apenas 2% até o último
dia do mês, voltando a ser 10% caso o atraso se prolongue além dessa data.
A pandemia afetou de forma intensa as contas do Clube, com a suspensão e
cancelamento de eventos externos, além da redução das vendas internas nos
restaurantes do Clube, duas das principais fontes de receita da AP. Diante
disso, o reajuste, além de previsto pelo estatuto, como já falamos
anteriormente, se faz necessário para suportar todos os aumentos relacionados
aos custos ordinários do Clube ocorridos nos últimos 12 meses, tais como
insumos, energia elétrica, serviços terceirizados, reajustes salariais dos
colaboradores, bem como para manter o patrimônio da AP, um patrimônio que
é de todos nós.
Desde já, agradecemos a compreensão, colaboração e nos colocamos à
disposição de todo o quadro social para qualquer esclarecimento necessário.
Atenciosamente,

A diretoria.

