Comunicado 054/2021
Desconto na mensalidade de abril
Campinas, 07 de abril de 2021

Prezados(as),
Conforme informado nos últimos comunicados enviados, a Diretoria Executiva da SIL tem
buscado realizar medidas estratégicas para diminuir o impacto dos problemas
financeiros causados pela pandemia de Covid-19 na nossa comunidade escolar.
O Programa de Acolhimento Financeiro foi novamente autorizado para auxiliar as
famílias com dificuldade, por meio da prorrogação dos vencimentos das mensalidades de
abril, maio, junho e julho de 2021, sem cobrança de multa e juros, conforme
Comunicado 050/2021 enviado anteriormente.
Em prosseguimento, a Diretoria Executiva submeteu ao Conselho Fiscal e ao Conselho
Deliberativo a proposta de desconto emergencial nas mensalidades com vencimento
para 10 de Abril, sendo que o assunto foi rapidamente deliberado. A proposta aprovada foi:
Séries

Desconto

Infantil 2 e 3

90%

Infantil 4 e 5

80%

Ensino Fundamental I 1º e 2º anos

30%

3º ano do Fundamental à 3ª série do Médio
RB+ Extracurricular

mensalidade integral
100%

A decisão pelos descontos, neste momento, levou em consideração a autonomia dos
alunos no trabalho remoto.
Como ainda há um processamento interno e bancário necessário para o lançamento dos
descontos, os boletos atualizados estarão disponíveis a partir do dia 08 de abril. Com isso,
o vencimento em 10 de Abril está mantido, sem alteração de datas.
Ressaltamos que os boletos do 3º ano do Fundamental I à 3ª série do Médio não serão
substituídos, pois não terão descontos aplicados.
As famílias que optarem pelo Programa de Acolhimento Financeiro também receberão o
benefício do desconto na mensalidade com vencimento para abril.
As famílias que já realizaram a quitação da parcela de abril ou que efetuaram o
pagamento integral da anuidade 2021, de forma antecipada, pedimos que enviem um
e-mail para tesouraria@riobranco.org.br a fim de tratar sobre o abatimento em
mensalidade futura ou devolução dos valores.

Lembramos que essa redução só foi possível graças aos esforços conjuntos da
administração da SIL, nos últimos anos, que possibilitaram uma política financeira e
econômica austera, o que permitiu a formação de um fundo de reserva para ser utilizado
em momentos de necessidade como este que estamos vivendo.
Com essas medidas, queremos mais uma vez apoiar nossa comunidade para que
possamos juntos superar essa crise sem precedentes.
Cordialmente,
Diretoria Executiva
Diretoria Pedagógica
Gerência Administrativa e Financeira

