
 

 

Prezados associados 

 

Nosso objetivo com essa correspondência é informar a todos os 

associados, de forma direta e transparente, todas as medidas administrativas 

que estão sendo tomadas pela Diretoria Executiva nesse período de extrema 

dificuldade para toda a população mundial, e que estamos atentos à todas as 

medidas governamentais que viabilizem a redução de nossas despesas, em 

especial com folha de pagamento e encargos, sem prejuízo aos direitos dos 

nossos funcionários. 

         Como é de conhecimento de todos, desde o dia 19  de Março  o 

nosso clube está FECHADO POR FORÇA DO DECRETO 

MUNICIPAL nº 8.881 publicado em 18 de marco de 2020, renovado pelo 

Decreto nº 8.911 de 7 de abril de 2020, que estendeu o período de 

“quarentena” até o dia 22 de abril de 2020. 

 Assim que tomamos conhecimento do primeiro Decreto Municipal 

que ordenou o fechamento do clube em 19 de Março, decidimos de 

imediato colocar 17 dos nossos 26 funcionários em férias coletivas por 30 

dias (com base na MP 927 de 22 de Março de 2020), mantendo apenas um 

contingente mínimo necessário para garantir a segurança e a conservação 

do nosso patrimônio. 

 Nesse período, além da segurança patrimonial e da manutenção 

básica do clube (corte de grama, poda de árvores, roçada, tratamento das 

piscinas, limpeza dos prédios, etc.), estamos executando diversos trabalhos 

internos com o pessoal próprio, como a recuperação da pista de caminhada 

e melhorias na área da varanda da nova academia, como troca de telhas e 

pintura do madeiramento do telhado e dos pilares externos da varanda. 

 Informamos também que as obras internas da nova academia, que já 

estavam contratadas, foram retomadas (colocação do piso interno, 

marcenaria, instalação de vidros e última demão de pintura), estando 

previstas para conclusão até o final do mês de Abril. 



Ao término do atual período de “quarentena” que se encerra no 

próximo dia 22 de Abril, nossa expectativa é que seja liberada a abertura de 

todas as dependências do clube, com o retorno das férias de toda a equipe 

de colaboradores e a tão esperada retomada do nosso convívio através 

das atividades sociais e esportivas.  

Caso o período de “quarentena” venha a ser novamente prorrogado, e 

não ocorra a liberação para funcionamento a partir de 23 de Abril, estamos 

preparados para tomar providências buscando a redução dos custos com a 

folha de pagamento e encargos, lançando mão dos benefícios previstos na 

MP 936 de 1º de abril de 2020 (redução proporcional da jornada de 

trabalho e salários, suspensão temporária do contrato de trabalho...).  

Nesse caso, após apuração da redução dos custos com a folha de 

pagamento e encargos, nos comprometemos a repassar as economias 

aferidas em forma de desconto na mensalidade do mês de Maio e meses 

subsequentes. 

Pelo exposto, solicitamos a todos os associados que mantenham o 

pontual pagamento da taxa de manutenção, para que possamos continuar 

honrando os compromissos já assumidos e garantir a segurança e a 

manutenção do nosso patrimônio, e em contrapartida nos comprometemos 

a manter um diálogo aberto e transparente, otimizando ao máximo a 

utilização dos recursos, como tem sido em todo o período da nossa 

administração. 

      Estamos absolutamente à disposição para quaisquer esclarecimentos 

que se fizerem necessários, e trabalhando em consonância com o Conselho 

Deliberativo e Fiscal do nosso Clube.  

      Desejo que todos fiquem bem e fiquem com Deus. 
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Francisco de Oliveira Filho 

Presidente da Sociedade Hípica de Guaratinguetá 

 


