AEXS – Associação dos Executivos de Santos
CNPJ 10.587846/0001-23
Comunicado AEXS – (Boleto mês Abril 2020)
Santos, 25 de março de 2020
Senhores(as) associados,
Diante dos últimos desdobramentos da disseminação do novo Coronavírus (COVID-19),
mantemos nosso compromisso com todos os associados, informamos que para o
funcionamento e sobrevivência da associação e conforme já é de conhecimento de
todos a Aexs é uma associação sem fins lucrativos que precisa da sua receita para
poder arcar com suas despesas operacionais. Em acordo com as empresas parceiras
conseguimos chegar a um valor de R$ 380,00 (Trezentos e Oitenta Reais) na
mensalidade de Abril/20 para que possamos manter sua vaga e as linhas que estão
ativas até quando tudo retornar a sua normalidade.
Veja algumas regras para o desconto:
1) O desconto será concedido somente ao passageiro que não está utilizando as linhas
e deseja manter sua vaga.
2) O boleto com o desconto estará disponível em nosso site a partir de 27/03/2020.
3) Somente receberá a carteirinha de Abril/20 os passageiros que pagarem o boleto no
valor integral de R$ 755,00. Estes deverão entrar em contato com a Associação para
informar que estão utilizando as linhas disponíveis e solicitar a entrega da carteirinha e
do boleto integral.
4) O desconto será somente para a mensalidade de Abril/20 e será renovado conforme
a situação pandêmica.
5) Estaremos tratando caso a caso para os associados que pagarem o boleto com o
desconto e no meio do período precise retornar.
6) Caso os associados que pagar com desconto precise retornar, tem que ligar na
associação e informar o dia de retorno para estarmos gerando a carteirinha.
Informamos que não estamos medindo esforços para manter os atendimentos, e que
possamos passar por essa pandemia e voltar à vida normal.
Contamos com a colaboração e compreensão de todos.
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