Juazeiro do Norte-CE, 08 de maio de 2020.

Prezados Pais e/ou Responsáveis,

Estamos vivendo um momento de grandes desafios como cidadãos, pais, alunos, professores,
funcionários e, também, como Instituição. Como já é de conhecimento de todos, as aulas presenciais em
todas as escolas de Juazeiro do Norte-CE foram suspensas desde o dia 18 de março, mediante decretos
estaduais e municipais de modo sequenciado, como forma de enfrentamento a pandemia causada pela
COVID-19.
Dentre as consequências decorrentes do Coronavírus, nos deparamos com o complexo contexto
econômico que muitas empresas e pessoas vêm enfrentando e, com isso, os reflexos começam a surgir
de forma exponencial.
Em todos os comunicados sobre as prorrogações de novos prazos de quarentena, o Salesiano
Juazeiro disponibilizou canais de comunicação não só do suporte técnico para as aulas on-line, como
também da secretaria e do financeiro a fim de escutá-los e auxiliá-los, dentro do possível, nas
solicitações apresentadas. Neste momento, gostaríamos de esclarecer que as despesas das quais foram
sinalizadas por alguns pais em determinados momentos como reduzidas, só começaram a iniciar seu
processo de redução, a partir do mês de maio. As despesas pagas no mês de abril, ainda eram referentes
ao mês de março. Foram muitas negociações com fornecedores e prestadores de serviços para que
pudéssemos diminuir determinados custos, acordados através de contratos.
Diante do exposto, com o objetivo de atender melhor às famílias das quais seus componentes
são autônomos, pequenos empresários, ou que tiveram redução salarial, contratos de trabalho suspensos
ou reincididos, de modo comprovado, estávamos mantendo as negociações de forma individual,
conforme orientações dos órgãos competentes como o PROCON e o Sindicato dos Estabelecimentos de
Ensino. Porém, diante da grande demanda de solicitações para a concessão de descontos e reanálise da
Planilha de Custos para formação da anuidade escolar para o ano de 2020, elaboramos um plano de
desconto linear para todos os alunos, sendo este benefício, atípico e temporário, abrangendo os meses de
maio e junho de 2020 e distribuído da seguinte forma:
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SEGMENTO

PERCENTUAL DE DESCONTO

EDUCAÇÃO INFANTIL

40%

ENSINO FUNDAMENTAL I

35%

ENSINO FUNDAMENTAL II

30%

ENSINO MÉDIO

25%

*Educação Especial: Seguiremos a orientação da PL 77/2020
Ressalvamos que, para a concessão dos descontos acima relacionados, deverão ser observados
as seguintes informações:
1. O desconto concedido não é cumulativo a nenhum outro e será aplicado sobre o valor
original publicado no edital de matrícula 2020 e constante no contrato de prestação de
serviços educacionais assinado no ato da matrícula.

2. Os percentuais de descontos são concedidos para pagamento até a data de vencimento das
referidas parcelas. Após essa data, acarretará na perda do desconto.

3. Os responsáveis financeiros que já tenham sido contemplados anteriormente com descontos
iguais ou superiores aos descontos concedidos linearmente, os mesmos ficam mantidos com seus prazos
e datas de vencimento já estabelecidos.

4. Os responsáveis financeiros que já tenham sido contemplados anteriormente com descontos
inferiores aos descontos concedidos linearmente, os mesmos terão acrescido nas parcelas contempladas
o percentual equivalente ao patamar estabelecido por nível educacional. Exemplo: Caso tenha um
desconto de 15% e através deste benefício que fora concedido para o segmento no qual o aluno está
matriculado seja um percentual de 20%, o responsável financeiro terá acrescido nas parcelas
contempladas o percentual de 5% de desconto.

5. Excepcionalmente, os boletos do mês de maio com datas de vencimentos até o dia 10/05 e
que não tenham sido pagos, terão seus vencimentos alterados para o dia 20/05. Caso, o responsável
financeiro já tenha pago o mês de maio corrente, o desconto concedido será aplicado no mês de junho e
o desconto de junho será lançado no mês de julho.
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6. Na hipótese das aulas presenciais não retornarem no mês de junho, um novo comunicado
sobre o assunto será emitido.

É importante informar que, diante da concessão dos descontos lineares por nível a todos os
alunos, esgotamos a nossa margem para negociação de novos descontos. Entretanto, o setor financeiro
do colégio continuará a disposição para atender a outras formas de pagamento para as famílias com
maiores dificuldades, caso seja necessário. Salientamos também que caso os órgãos competentes emitam
alguma determinação a respeito do assunto que compõe este comunicado, os descontos poderão ser
alterados ou cancelados.
O compromisso assumido com nossos alunos, através do intermédio dos senhores, em nada
será afetado e continuaremos cumprindo com todas as nossas obrigações educacionais, conforme as
diretrizes traçadas pelo MEC e pelos Conselhos Nacional e Estadual de Educação, considerando as
especificidades de cada nível educacional.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, dúvidas ou observações que
julgarem importantes e/ou necessários, através dos seguintes contatos do setor financeiro:

E-mail: tesouraria@salesianojuazeiro.com.br/fabianaalencar@salesianos.org.br
Telefones: (88) 2101 3770 / (88) 9 9368 2764

Informamos que os telefones acima estão disponíveis apenas para ligações e em horário
comercial.
Na certeza de dias melhores, agradecemos a confiança depositada em nosso Colégio e
renovamos os votos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,
A Direção
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