Caro Vascaíno,

Conforme compromisso assumido desde o início deste projeto,
apresentamos hoje, 15 de outubro, o primeiro relatório de prestação de
contas da campanha de financiamento do Nosso CT. Esperamos que você
aprecie o formato e o conteúdo disponibilizado, assim como estamos abertos
a sugestões de melhoria.
Este relatório foi desenvolvido com o objetivo de dar visibilidade,
de maneira sucinta e precisa, a todas as operações realizadas até 30 de
setembro, bem como às ações que estão planejadas para os próximos meses.
Ao analisar este relatório, você perceberá que houve um aumento
no valor estimado para a 1ª fase de realização das obras, dos R$ 6 milhões
anunciados originalmente para a projeção atual de R$ 7,4 milhões.
Houve duas razões para este ajuste.
A primeira é que a equipe de engenharia optou por construir o
muro de todo o terreno destinado ao Centro de Treinamento já nesta fase, e
não somente da área que abrangerá a primeira estrutura do profissional,
como era o esboço inicial. Se, por um lado, esta decisão aumenta a despesa
inicial, por outro acarretará uma pequena, mas importante, economia a longo
prazo, uma vez que não haverá a necessidade de construir um muro
provisório, que, mais à frente, teria de ser desfeito.
A segunda é que, nesta revisão, foram incluídas as despesas
administrativas necessárias, referentes a ações de marketing e divulgação,
bem como às recompensas dos kickantes, buscando melhorar ainda mais a sua
experiência como participante desta caminhada.
São ajustes absolutamente naturais e pertinentes para um
empreendimento desta dimensão, com o objetivo de racionalizar o uso dos
recursos captados. Ressalta-se que estas mudanças não alteram o
investimento total do projeto, orçado em R$30 milhões em todas as suas
fases.
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Informamos, ainda, que ao longo do deste mês, serão divulgadas,
em nosso site, mais informações de suporte a esta prestação de contas, a fim
de permitir a todo vascaíno a verificação do andamento das obras e a
aplicação de todos os recursos arrecadados.
Você, vascaíno, tem o direito de acompanhar cada passo e cada
gasto como se fosse a construção da sua própria casa. Até porque é a
construção da sua própria casa.
O Clube de Regatas Vasco da Gama está orgulhoso e é muito grato
por cada contribuição realizada por seus torcedores. O Clube está convicto
que a campanha do Nosso CT será lembrada como um grande marco de nossa
história, assim como foi a construção do Estádio de São Januário.
Saudações Vascaínas.!!
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