Cabo Frio, 23 de dezembro de 2016

Prezados Associados,

Chegamos ao final de mais um ano de muita luta para mantermos a APROVVE viva,
e muitas foram as frentes de batalha. O nosso maior desafio foi honrar nossos
compromissos, com uma queda vertiginosa da arrecadação, após o encerramento
do fornecimento de água. A estratégia foi cortar ao máximo as despesas e tentar
conquistar novos associados. Nosso dever de casa fizemos, conforme verão na lista
de redução de despesas abaixo. Por outro lado, no que concerne a novas adesões,
muitos fatores militaram contra. Fizemos reuniões, pesquisas, proposta de redução,
conversas pessoais, porém inúmeras foram as desculpas que recebemos. Apesar de
tudo isso, pudemos contar com você - que nunca desistiu da associação ou que
voltou a nos dar um voto de confiança ou que chegou agora.
O fato é que colaborar com a APROVVE é uma questão de consciência de que o
trabalho realizado coopera diretamente para a valorização do nosso patrimônio e o
nosso bem estar, pois, apesar da situação da segurança pública do Estado do Rio e
da precária prestação de serviços da COMSERCAF, ainda conseguimos transmitir
uma sensação de segurança e diminuir os efeitos da falta de limpeza e manutenção
pública no Verão Vermelho, situação bem diferente dos que vivem não tão longe
daqui, a exemplo dos moradores do outro lado da Amaral Peixoto.
Todos nós temos uma história neste lugar, chamado Verão Vermelho. Precisamos
continuar lutando por ele!
Temos muito trabalho pela frente, porém ainda há esperança de revertermos este
quadro e, para isso, continuamos contando com a colaboração de todos.
Desejamos um Feliz Natal e um 2017 repleto de realizações.
Equipe APROVVE
"Juntos somos mais Fortes"
Medidas adotadas para a redução de despesas desde setembro de 2015 (valores
aproximados):
 Cancelamento do contrato com a Nextel - R$ 500,00
 Redução do pró-labore do presidente de 6 para 3 salários mínimos - R$
2.640,00
 Encerramento do Contrato Serasa - R$ 120,00
 Pagamento da cota social pelos Conselheiros - R$ 532,00 (eram isentos passamos a receber)
 Desligamento do relógio da praça (passou para rede pública) –R$ 110,00
 Compra de filtro de água, fim das despesas com galão – R$ 600,00
 Corte do café da manhã dos funcionários- R$ 500,00
















Dispensa do supervisor operacional – R$ 1.200,00
Rescisão do contrato com o Grupo Mota- de R$ 2.800,00 → Novo
prestador - Sr. Pedro Penatieri - .......R$ 1.000,00
Redução com taxas de processos e custas judiciais
Revisão do contrato do contador Sr. Wilson :
o 1ª redução set/15: de 6 para 5 salários mínimos - R$ 880,00
o 2ª redução nov/16: de 5 para 3,5 salários mínimos (retirada do
serviço de cobrança) - R$ 1.320,00
Revisão da carteira de cobrança do Itaú (tarifa unitária de R$ 3,50
para R$ 2,54 a partir de janeiro) – R$ 300,00
Remessa de parte de boletos via email, redução da despesa com correios
(alguns associados não autorizaram, outros não tínhamos o email, porém
acreditamos que conseguiremos aumentar este número) – R$ 140,00
Fim do fornecimento de sacos de lixo (havia distribuição sem critério para
os jardineiros) - R$ 600,00
Redução do quadro de funcionários, inclusive com o fechamento da 3a.
portaria. Com isso, houve redução significativa da folha, encargos,
empresa de saúde ocupacional etc.- R$ 8.000,00 (somente da folha, fora
os encargos)
Importante
Em novembro, voltamos a pagar a cota previdenciária do empregado
Realizamos o parcelamento da dívida com INSS no período de dezembro
2014 a março de 2016 (período inscrito na Dívida Ativa). Estamos
aguardando o "Refis da Crise" a fim de pedir o parcelamento de todo
período, para tentar reduzir os juros/multa.
Ressaltamos que o Presidente da APROVVE vem assumindo pessoalmente
a compra de produtos e contratação de serviços imprescindíveis, tais
como: filtro de água, computador para uso da administração, conserto da
carroça, primeira parcela para implantação do novo site, camisas de
funcionários da manutenção, colete para os vigias e outros (valores que
vem sendo ressarcido aos poucos pela APROVVE).

