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Caro associado. 

O CAA e seus associados passam por problemas econômicos sem precedentes. O Comitê tem como objetivo buscar 
alternativas dentro das diversas áreas com o compromisso de não comprometer o retorno às atividades e a 
manutenção do quadro atual de associados para que todos no futuro possam desfrutar do Clube.

No primeiro momento perdemos receitas ordinárias e extraordinárias:

• Retiramos todas as arrecadações de cursos, tais como: PAIE, SABE, Ballet e outros;
• 100% de redução na cobrança da Academia;
• 100% Redução nas arrecadações de aluguéis de permissionários, aluguéis dos salões e suspensão dos
pagamentos das cotas de patrocínios;

Quando da reabertura do Clube, algumas receitas estarão irremediavelmente perdidas, não tendo como
recuperá-las.

Em relação às despesas ordinárias foram tomadas as seguintes decisões:

• 100% Redução nos contratos de serviços (Médicos e Fisioterapia);
• 50% Redução nas despesas variáveis (água, energia e gás), pois a medição foi proporcional;
• Nossa folha de pagamento corresponde atualmente a 64% da receita ordinária de manutenção, e para 
reduzir foi concedido férias para quem as tinham e licença remunerada para os demais funcionários. 

As reduções mencionadas não foram su�cientes para manter o equilíbrio �nanceiro, iniciamos um trabalho criterioso 
e detalhado na busca de alternativas. Na folha de pagamento, foram feitas algumas adequações com rescisões 
seguindo os seguintes critérios:

• Aposentados, pois terão garantia de recursos mesmo após a rescisão;
• Alguns funcionários com salário acima dos praticados no mercado;
• Academia, por ser uma importante área do Clube, terá um novo modelo de atuação e gestão no retorno das
atividades, com benefícios para os associados;
• Estamos aderindo ao programa do governo MP 936, assim que nossos funcionários retornarem de férias e 
licença.

Além de todos os inconvenientes, teremos que administrar mais de 30% de inadimplência no mês de abril e com 
tendência de aumento.

• Estas ações representaram um impacto na redução da despesa ordinária em torno de 25%;
• Aplicamos o percentual de 30% referente às reduções realizadas em abril e aplicadas no boleto de maio e a 
retirada da cobrança de locação de armários.

Temos uma reserva de caixa para suportar uma situação de�citária como esta durante algum tempo, porém, é nosso 
objetivo minimizar essa utilização para podermos suportar o maior tempo possível esse resultado negativo.

O Comitê está tomando algumas medidas difíceis, mas extremamente necessárias para nos readequarmos a essa 
nova realidade.  Pedimos ainda que não alimentem falsos discursos de pessoas que não tem compromisso com a 
verdade e colocam informações falsas ou sem fundamentos nas mídias sociais. 

Colocamo-nos sempre à disposição pelos canais de atendimento do clube para esclarecer quaisquer dúvidas
administrativas, �nanceiras ou críticas e/ou sugestões construtivas que o momento requer. 
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