ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO VERÃO VERMELHO

APROVVE
RODOVIA AMARAL PEIXOTO, KM 130 – VERÃO VERMELHO
CABO FRIO - RJ - CNPJ 27.792.597/0001-00

===================================================================================
Cabo Frio, 3 de julho de 2017

Prezado Associado

PROJETO CLUBE APROVVE

A Administração almeja transformar/reformar o espaço da associação, localizado no final da Apolo 6.
O objetivo é poder oferecer uma área de lazer para os seus associados (com jogos, cyber café, espaço ainda melhor para a realização
de festas etc.) e contar com um escritório para Administração mais bem estruturado e organizado (por esta carência, está hoje
localizado no espaço cedido pelo atual Presidente).
Com o propósito de criar um "fundo" para a realização desta transformação, estamos oferecendo aos associados a possibilidade
de alugar o local para a realização do seu evento, que possui um salão fechado (com pia, banheiro), uma área externa aberta e outra
coberta e ainda dispõe de 20 conjuntos de mesas e cadeiras, assim sendo:



Aluguel do espaço com mesas/cadeiras - R$ 150,00
Aluguel apenas do conjunto de mesa com 4 cadeiras - R$ 8,00 por conjunto

Com a mesma finalidade, estamos promovendo a criação de um brechó e também oferecendo o espaço para a formação de uma
ferinha, onde os interessados poderão expor e vender os seus produtos, nas seguintes condições:



Associado - contribuição mensal de um brinde para realização de bingo
Não associado - contribuição mensal de R$ 30,00 (primeiros três meses) e R$ 50,00 (nos seguintes)

Vamos aguardar o retorno desta iniciativa para confirmar e divulgar as datas e horários de funcionamento.
Gostaríamos de poder contar com a sua ajuda com a doação de itens que não tenham mais utilidade para você ou estejam sobrando, a
saber:



peças de roupas, sapatos, bolsas, artigos de decoração etc., em bom estado de conservação, para o brechó
materiais de obra (telhas, cimento, tintas etc), jogos (totó, ping pong, sinuca etc.), computadores ou quaisquer outros
materiais/objetos que possam ser aproveitados, para nos ajudar na reforma/transformação do espaço

Aos poucos e com o apoio de todos, conseguiremos oferecer mais serviços aos associados e reconstruir o nosso querido Verão
Vermelho!
"Juntos somos mais fortes"!!!
Atenciosamente,
Administração APROVVE
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