
Comunicado 060/2021
Parcelamento da Rematrícula 2022

Campinas, 28 de abril de 2021

Prezados associados(as),

Nos últimos anos, o Colégio Rio Branco Campinas tem mantido uma política de flexibilidade
para os associados renovarem a matrícula para o próximo ano letivo.

Este ano, com a persistência da adversidade que estamos vivendo devido à pandemia do
Covid-19, vamos manter a opção de parcelamento antecipado da Primeira Parcela da
Rematrícula para 2022. Oferecemos dois planos de pagamento:

1. Plano de antecipação com 10% de desconto em 6 parcelas: a tabela abaixo
apresenta as parcelas de 01 a 05 e a parcela final(*), que terá valor diferente,
conforme explicado abaixo. Os valores pagos das parcelas de 01 a 05 serão
considerados como adiantamento e compensados na parcela final:

Séries Parcelamento

Educação Infantil e Fundamental I 05 x R$ 199,00 + 01 parcela final (*)

Ensino Fundamental II 05 x R$ 249,00 + 01 parcela final (*)

Ensino Médio 05 x R$ 299,00 + 01 parcela final (*)

Vencimentos: 30/06, 30/07, 30/08, 30/09, 29/10 e 30/11/2021

2. Plano de antecipação de 5% de desconto em 2 parcelas: nesta opção, a tabela
abaixo apresenta a parcela 01 e a parcela final(*), que terá valor diferente, conforme
explicado abaixo. O valor pago da parcela 01 será considerado como adiantamento e
compensado na parcela final(*):

Séries Parcelamento

Educação Infantil e Fundamental I 01 x R$ 899,00 + 01 parcela final (*)

Ensino Fundamental II 01 x R$ 999,00 + 01 parcela final (*)

Ensino Médio 01 x R$ 1.099,00 + 01 parcela final (*)

Vencimentos: 29/10 e 30/11/2021



Informações gerais:

1. Valor da parcela final(*):

Para definir o valor da parcela final do plano de antecipação de pagamento é preciso
ter o valor da Primeira Parcela de 2022 reajustado e a série que o aluno irá cursar.
Do valor reajustado da primeira parcela de 2022, serão abatidos os valores pagos de
forma antecipada, deduzidos ainda os descontos de 10% ou 5% referente ao plano
de antecipação escolhido e ainda deduzidos de forma cumulativa 10% de
desconto de irmão, para os casos aplicáveis. Serão acrescidos os valores
referentes à taxa SIL e taxa de material, que não possuem desconto. O vencimento
da parcela final ocorrerá em 30/11/2021.

2. Para fazer opção pelo parcelamento, acesse o Portal Educacional RB na área
restrita do site (www.riobranco.org.br/area-restrita) com o login (CPF do responsável
financeiro) e senha cadastrada, nas seguintes datas:

Opção pelo plano de 10% de desconto: período de 03 a 31/05/2021.

Opção pelo plano de 5% de desconto: período de 01 a 30/09/2021.

3. O benefício de desconto de antecipação de 10% ou 5% está garantido para o
pagamento das parcelas até seus vencimentos. Caso ocorra atraso em qualquer uma
das parcelas, o desconto do plano de antecipação não será mantido.

4. Caso a família desista da Rematrícula para 2022, será necessário entrar em contato
através do email tesouraria@riobranco.org.br até 29/10/2021 para solicitar a
devolução integral dos valores antecipados. Após essa data e até 30/11/2021, a
devolução será de 80% dos valores antecipados, sendo que 20% ficarão retidos para
cobrir despesas administrativas.

Cordialmente,

Diretoria Executiva
Sociedade de Instrução e Leitura

https://www.riobranco.org.br/area-restrita/
mailto:tesouraria@riobranco.org.br

