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COMUNICADO DE REAJUSTE DE MENSALIDADE 
 
 
Prezados Associados,  
 
 

Informamos que a partir do mês de Fevereiro/2016 as mensalidades da AEXS serão 
reajustadas. 
 
Como já é de conhecimento de todos, esta Associação e as empresas de transporte 
(Breda, Cometa, Ultra e Expresso Luxo) possuem um contrato o qual prevê um reajuste 
dos valores dos serviços prestados anualmente. 
 
Por mais um ano consecutivo a Associação obteve êxito quanto à reivindicação de 
prorrogação do reajuste. Após muita negociação as empresas aceitaram a prorrogação 
por 1 (hum) mês, resultando em grande economia para os Associados. 
 
Foram considerados para o cálculo do reajuste os seguintes itens: 
 

a) a alta do combustível pelo Governo 
b) a forte inflação que toma conta da economia brasileira (11,28% - valor 

acumulado dos últimos 12 meses);  
c) das negociações coletivas e consequente reajuste salarial dos motoristas no 

ano de 2015.  
 
Diante dos pontos elencados, ficou acertado o reajuste da mensalidade em 10%, índice 
este que comparado somente com a inflação, já foi uma grande vitória. Portanto, a 
partir do boleto com vencimento em 10/02/2016, o valor da mensalidade passará a ser 
de R$ 627,00. 
 
Apenas a título de esclarecimento, cabe ilustrar que o reajuste de 10% corresponde na 
verdade, em razão do 1 mês de prorrogação, em 9,17% se considerados os 11 meses. 
 
Portanto, diante do período de crise em que o Brasil está passando, o valor do reajuste 
da mensalidade dos associados, este ano, foi uma grande vitória para a Associação, 
que conseguiu mantê-lo abaixo da inflação, e ainda prorrogá-lo por um mês. 
 
A Associação permanece á disposição para eventuais esclarecimentos e dirimir dúvidas 
que por ventura os Associados possam ter com relação às informações passadas.   

 

Santos, 15 de Janeiro de 2016. 
 

Atenciosamente, 
 

AEXS – Associação Dos Executivos de Santos São Paulo e São Vicente. 


