
Prezados(as) Associados(as)

Estamos finalizando mais um ano de convívio fraterno entre os associados da AES. Um ano

atípico, motivado pela pandemia que se instalou no País e no mundo, causada pelo corona

vírus. Essa pandemia prejudicou muito a convivência das pessoas e principalmente dos

associados que ficaram presos em suas casas, impedidos de frequentar os clubes de lazer

da AES.

Além de prejudicar o convívio e o relacionamento dos familiares e amigos, afetou muito as

finanças da AES, com significativa perda de arrecadaçâo causada pelo fechamento dos

núcleos de lazer.

Fomos obrigados a reduzir o quadro de funcionários da AES. Utilizamos legalmente a

suspensão de contratos na Colônia da Férias dos que ficaram, reduzimos a zero as

despesas com os departamentos da AES, passamos a Íazer as reuniôes de forma virtual,

sem despesas, reduzimos despesas com materiais de consumo e adotamos outras

medidas necessárias para ajustarmos as contas. Entretanto, tivemos que agir

estrategicamente com os investimentos necessários para manutenção dos clubes de lazer.

Aproveitando o fechamento dos clubes, fizemos uma série de melhorias que poderão ser

observadas agora com o retorno parcial da frequência de associados. Reformamos todas as

instalações do Clube de Campo de Jundiaí, e agora oferecemos restaurante modernizado

com refeiçôes diárias no mesmo nível da Colônia de férias de ltanhaém. Visitem JundiaÍ e

comprovem o que estamos dizendo.

Outra medida que julgamos necessária, é a suspensão do Brinde que oferecemos aos

associados no final do ano. Essa despesa significativa de cerca R$ 350.000,00 deve ser

excepcionalmente evitada neste ano. Esperamos a compreensão dos associados pois

nossa arrecadação foi prejudicada pelo fechamento dos clubes de lazer e ainda, continua

muito baixa, pois a retomada de utilização ainda é parcial. Com certeza, em 2021, com a

vacinação em massa da população, retornaremos com todas as atividades da AES

inclusive o Projeto Brindar..

Finalizando, em nome do Corpo de Administração da AES, desejamos a todos os

associados e familiares um Feliz Natal e um Novo Ano com muita, saúde paz e harmonia.
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