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C O M U N I C A D O
Para apreciação dos Professores da EAV

Na reunião de sexta-feira próxima passada, entre a Diretoria, a AMEAV e os 
Diretores de Setor, ficou esclarecida a necessidade de equilibrar financeiramente 
a caixa da EAV pois, com a chegada da URV, surgiram os reflexos do novo plano 
econômico.

Antes, o sistema inflacionário e suas aplicações causavam distorções, e a EAV 
vivia dentro deste sistema instituído, ou seja, aplicava-se toda a arrecadação e 
efetuavam-se os pagamentos no final do mês. Com a URV, as aplicações não são 
mais significativas, pois o sistema é outro, passando a EAV a viver sem o “lucro 
inflacionário”. Dentro da nova realidade da URV, ficou claro que a Escola, que se 
manteve sempre das mensalidades pagas pelos alunos, não teria mais caixa para 
suas necessidades básicas de manutenção, ou seja, o pagamento de suas 
despesas e de seus funcionários, uma vez que ficou anteriormente estabelecido 
que todos, professores e funcionários, receberíam, a partir de abril, em URV.

Foi proposto, então, na referida reunião de sexta-feira, que não se mudasse a 
relação percentual entre a caixa da Escola e os Professores, que é de 67%/33%, 
mas, sim, fosse feita uma doação por parte dos Professores para cobrir o déficit da 
caixa.

Esta doação seria de 17%, o que estabelecería, provisoriamente, a relação 
50%/50% entre Professores e caixa da EAV.

No demonstrativo que segue, vale ressaltar dois pontos: o primeiro é que todos os 
cálculos iniciais foram feitos em abril, um mês que apresentou 800 matrículas nos 
cursos da Escola, média bem acima da média histórica que é de 400 matrículas. 
Por esse fato, também é apresentado o cálculo coma média histórica. O segundo 
é o fato de maio ser o mês de dissídio dos funcionários da Escola, que deverão ter 
um aumento determinado pelo Sindicato de aproximadamente 35%.



D E M O N S T R A T I V O

1) Abril:

Arrecadação - 24.715,50 URV *
Professores (67%) - 16.559,38 URV
Caixa da EAV (33%) - 8.156,11 URV
Pagamento funcionários - 3.194,07 URV
Despesas - 4.739,42 URV
Saldo de Caixa - 222,02 URV
Devolução de multas
cobradas indevidamente
em URV- 200,00 URV

Saldo final de Caixa da EAV - 22,00 URV (próximo a zero)

2) Projeção para o mês de maio, considerando a mesma arrecadação de abril e a 
relação Professor 67%/Caixa da EAV 33%:

Arrecadação - 
Professores (67%) - 
Caixa da EAV (33%) - 
Funcionários (35% de 
aumento) - 
Despesas -
Saldo da Caixa da EAV -

24.715,50 URV 
16.559,38 URV 
8.156,11 URV

4.312,80 URV 
4.739,42 URV 
déficit de 895,69 URV

3) Projeção para o mês de maio considerando a mesma arrecadação de abril e a 
relação de Professores 67% menos doação de 17% e Caixa da EAV mais doação 
de 17%, perfazendo a relação 50%/50%:

Arrecadação - 24.715,50 URV
Professores 50% - 12.357,50 URV
Caixa da EAV 50% - 12.357,50 URV
Pagamento funcionários - 4.312,80 URV
Despesas - 4.739,40 URV
Saldo da Caixa da EAV - 3.305,30 URV

4) Projeção da média histórica de 400 matrículas, com a relação Professores 
67%/Caixa EAV 33%:

arrecadação aproximada - 18.000 URV
Professores 67% - 12.060 URV
Caixa da EAV 33% - 5.940 URV
Pagamento funcionários - 4.312,8 URV
Despesas - 4.739,4 URV
Saldo da Caixa da EAV - déficit de 3.112,2 URV •V



5) Projeção da média histórica de 400 matrículas com a relaçao professores 67% 
menos 17% de doação e 33% Caixa da EAV mais 17% de doação:

Professoress 50% - 
Caixa da EAV 50% - 
Pag. funcionários - 
Despesas -

arrecadação aproximada - 18.000.0URV
9.000. 0URV
9.000. 0URV 
4.312,8URV 
4.739.4URV

Saldo da Caixa da EAV - déficit de 52,2 (próximo a zero)

OBS.: em se tratando da média, este é o demonstrativo mais próximo 
da necessidade financeira da Escola.

Fica demonstrado que, com a doação de 17% dos Professores para a caixa da 
EAV, há de se formar, em momentos de maior n9 de matrículas, uma reserva para 
investimentos, emergência e pagamento dos funcionários em meses de baixa 
arrecadação, mantendo, assim, uma média para a viabilização financeira da EAV.

A Diretoria tem se empenhado em manter o maior número de matrículas possível e 
espera, com outras medidas de captação de recursos, poder reverter o quadro 
deficitário da Escola e ”  'sssores.

Atenciosamente


