Grêmio Recreativo e Esportivo de Ibaté
Av. Santa Rufina, 141 - Vila Tamoio - Fone: (16) 3343-1636
E-mail: grei-ibate@ig.com.br

COMUNICADO 30/06/2020 – MENSALIDADE JULHO/2020
O Grêmio Recreativo e Esportivo Ibaté (GREI) comunica:
- A mensalidade (taxa de manutenção mensal) do mês de JULHO poderá ser paga com um
desconto de 28,57% sobre o valor total, desde que seja paga dentro do mês de julho/2020;
- Após o dia 31/07/2020 a mensalidade deverá ser paga com seu valor integral, sem
qualquer desconto;
- O pagamento poderá ser efetuado por boleto bancário (solicitando-o à Secretaria do Clube,
uma vez que os boletos distribuídos anteriormente com valores originais foram cancelados),
por depósito bancário (comunicando e enviando comprovante à Secretaria do Clube), e, em
situação excepcional, por solicitação da presença de um funcionário do Clube para receber o
valor no local indicado pelo associado ou diretamente na Secretaria do Clube, evitando-se,
no entanto, qualquer tipo de aglomeração.
Dados bancários para depósito:
Banco: 033 – Santander; Agência: 0528; Conta Corrente: 13000167-9; Conta Corrente
Individual;
Grêmio
Recreativo
Esportivo
Ibaté;
CNPJ:
44.818.946/0001-35.
Envio do Comprovante de Depósito para o e-mail grei-ibate@ig.com.br ou pelo whatsApp
(16) 99724-9887.
Exemplo de Cálculo: um associado patrimonial que paga apenas a taxa principal de R$ 105,00
(cento e cinco reais), poderá durante o mês de maio pagar R$ 75,00. Para outros valores, basta
aplicar, igualmente, o desconto de 28,57% sobre o total a ser pago. Após o final de Julho, o
desconto não será permitido.
Essa redução na mensalidade foi possível em função da paralisação do Clube que
segue a recomendação da Promotoria Pública de Ibaté e decorre de análise técnica da situação
financeira e dos compromissos assumidos pelo Clube. Salienta-se que o clube continua com
várias obrigações a cumprir, inclusive com os funcionários, o que impede uma redução maior,
tendo o Clube ido, mais uma vez, ao limite do que é possível.
O GREI continuará aguardando com a confiança que tudo se resolverá na a maior
brevidade possível e estará pronto para voltar a receber os associados, tão logo haja a
liberação pelas autoridades competentes.
Contamos com a compreensão e apoio de todos.
Maiores informações poderão ser obtidas na Secretaria do Clube, pelo telefone (16) 33431636 ou pelo e-mail grei-ibate@ig.com.br.

Ibaté (SP), 30 de junho de 2020.
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