Comunicado 086/2020
Informações Pandemia Coronavírus - 40
Mensalidade de Outubro
Campinas, 25 de setembro de 2020

Prezados(as) associados(as),
Como é do conhecimento de todos, desde o início da crise ocasionada pela pandemia da
COVID-19, em março deste ano, a Gerência Administrativa, Diretoria Pedagógica e a
mantenedora SIL - Sociedade de Instrução e Leitura - não estão medindo esforços para apoiar as
famílias de nossa comunidade escolar, tanto no âmbito educacional quanto no financeiro.
O acompanhamento e a análise da situação têm sido realizados diuturnamente, visando a
equilibrar a política de descontos, o acolhimento financeiro às famílias e a saúde financeira do
Colégio, com as concessões aplicadas nos últimos seis meses.
Em reunião virtual do Conselho Deliberativo, realizada na quarta-feira, dia 23 de setembro de
2020, foi aprovada a nova proposta para a aplicação de desconto nas mensalidades de
outubro.
O percentual de desconto será aplicado na mensalidade com vencimento no dia 13 de
outubro de 2020, conforme tabela a seguir:
Séries:

Desconto:

Educação Infantil 2 e 3 anos

100%

Educação Infantil 4 anos ao 1º ano do Ensino Fundamental

25%

2º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio

10%

RB+ e Extracurriculares

100%

Reforçamos que essas ações de acolhimento financeiro, promovidas nos últimos seis meses,
foram possíveis graças aos esforços conjuntos do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e
Diretoria Executiva, órgãos gestores da SIL, que, nos últimos anos, realizaram políticas
financeira e econômica austeras.
IMPORTANTE: o valor do desconto estará demonstrado no campo de Instruções do boleto e
deverá ser aplicado no ato do pagamento. Lembramos que os descontos serão aplicáveis
somente para os pagamentos efetuados dentro do prazo de vencimento, ou seja, até o dia
13/10/2020.
Aproveitamos para ressaltar a importância de sempre conferir os dados do beneficiário
registrados pelo banco no ato do pagamento, tais como: CPF, CNPJ do emissor e pagador,
além do nome, data de vencimento e valor;
●
●

Dados do beneficiário: SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E LEITURA
CNPJ: 46.041.265/0001-39

Atenciosamente,
Diretoria Executiva
Direção Pedagógica
Gerência Administrativa e Financeira

