Brasília, 17 de agosto de 2018

- COMUNICADO DESLIGAMENTO DOS AQUECEDORES DAS PISCINAS
Prezados Associados,
Como já é de conhecimento de todos, nosso Clube, após reparos na rede de
distribuição de energia, retomou o aquecimento das piscinas infantil e adulta no último dia
12 de junho.
Em decorrência dessa ação, a conta de energia elétrica, que tinha a média girando
em torno de R$ 3.055,00 (três mil e cinquenta e cinco), subiu para R$ 10.866,00 (dez mil e
oitocentos e sessenta e seis reais) em agosto/2018, ou seja, um aumento de 355%
(trezentos e cinquenta e cinco por cento).
O que nos possibilitou pagarmos essa conta, que venceu no último dia 13/08, foi o
fato de termos reserva de caixa dos meses anteriores, economia feita já pensando nesse
gasto específico, em virtude, também, de não termos realizado Festas em comemoração
aos Dias das Mães e dos Pais.
Nossa expectativa era que o gasto diminuiria à medida que o aquecimento da água
fosse consolidado, no entanto, a conta com vencimento em 13 de setembro veio com valor
de R$ 12.739,85 (doze mil, setecentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos), na
contramão que que esperávamos.
Diante do exposto e de acordo com a realidade financeira atual do Clube, não é
possível mantermos o aquecimento das piscinas, que infelizmente é 100% elétrico, devido
ao aumento nesse gasto mensal.
Infelizmente, após utilizadas todas as economias feitas ao longo do primeiro semestre
de 2018, ficaremos com as contas no vermelho já a partir de outubro próximo, se mantido
esse valor da conta de energia elétrica.
A solução seria o aumento da mensalidade, rateando o gasto entre os associados ou
o desligamento dos aquecedores, fazendo com que a conta da CEB retorne ao patamar
histórico.
Como o aumento da mensalidade não é uma decisão unilateral, já que se faz
necessária Assembleia Extraordinária para deliberação, nos vemos obrigados a desligar os
aquecedores até que seja dada uma solução definitiva à questão apresentada.
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A já citada Assembleia ocorrerá no mês de setembro e todos serão devidamente
comunicados após finalizados os procedimentos necessários para que a mesma ocorra.

Segue abaixo a tabela explicativa do gasto com a energia elétrica nos últimos 12
meses:
HISTÓRICO DE CONSUMO ÚLTIMOS 12 MESES (sem aquecimento)
REFERÊNCIA
VALOR EM R$
out/17
2.555,91
nov/17
3.818,46
dez/17
4.781,94
jan/18
3.243,48
fev/18
2.421,26
mar/18
3.001,61
abr/18
3.083,32
mai/18
3.218,83
jun/18
3.299,33
jul/18
3.434,20
ago/18
10.866,09
set/18
12.793,85
set/17 A jul/18
ago/set 18
30.558,83
23.659,94
MÉDIA
MÉDIA
R$ 3.055,93
R$ 11.829,97
Contamos com a compreensão de todos e nos colocamos à inteira disposição para
quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,
TC Valdir Luiz Ferrari Junior
Presidente COCBMDF
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