Comunicado 066/2020
Parcelamento da Rematrícula 2021
Campinas, 15 de junho de 2020

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, mesmo com a adversidade que estamos vivendo devido à pandemia do covid-19,
nossa mantenedora optou por manter o procedimento de antecipação e parcelamento da
Parcela 1 do processo de rematrícula para o ano de 2021, para oferecer mais uma opção
para as famílias.
Sendo assim, seguem abaixo as condições e os planos de pagamento da Rematrícula
2021:
● Desconto de 10% na Parcela 1 da anuidade, com parcelamento em 6 vezes;
● Desconto de 10% para irmãos;
● Devolução integral dos valores antecipados em caso de desistência até 30/11/2020.
Os boletos serão emitidos com vencimentos para: 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 30/10 e a
parcela final em 30/11/2020:
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*

* As cinco (05) primeiras parcelas serão fixas e a parcela final, com vencimento em
30/11/2020, será emitida em valor a ser calculado a partir da diferença da mensalidade
reajustada para 2021, de acordo com a série que o aluno irá cursar, deduzidos os valores
já quitados no parcelamento e os descontos de 10% referente à antecipação e 10% de
irmão, para os casos aplicáveis, e acrescidos os valores referentes à taxa SIL e taxa de
material, que não possuem desconto.
Também serão oferecidas outras opções de pagamento da Parcela 1:
a) parcela única com pagamento até 30/11/2020, com 5% de desconto;
b) parcela única com pagamento até 18/12/2020, com 3% de desconto.
c) após 18/12/2020, não haverá desconto.
Informações gerais:
● Os pais que optarem pelo parcelamento deverão acessar 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, no período de 17 a 22/06/2020.
● Os boletos serão disponibilizados na área restrita a partir de 25/06/2020.

● Reforçamos que o benefício de 10% de desconto está garantido para o
parcelamento em 6 vezes. Caso ocorra atraso em qualquer uma das parcelas,
esse benefício não será concedido.
● Caso o responsável desista da Rematrícula 2021, será necessário entrar em contato
com a Tesouraria até 30/11/2020 para devolução integral dos valores antecipados.
Após essa data e até 18/12/2020, a devolução será de 80% dos valores antecipados,
sendo que 20% ficarão retidos para cobrir despesas administrativas.
Em caso de dúvidas, solicitamos que entrem em contato com a Tesouraria por e-mail:
tesouraria@riobranco.org.br.
Cordialmente,
Pedro José Winterstein
Presidente da Diretoria Executiva
Sociedade de Instrução e Leitura

