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Prezados Senhores Pais e familiares do Colégio Dom Barreto
O momento atual é muito delicado e precisamos de calma e discernimento para
todas as situações inéditas que estamos vivenciando.
Recebemos e-mails e telefonemas de parte da Comunidade Dom Barreto
solicitando redução no valor das mensalidades.
A realidade atual pegou de surpresa as famílias, mas é importante compreender
que para o colégio também não está sendo nada fácil. A totalidade das mensagens
recebidas reporta às indiscutíveis reduções que tivemos nas contas de água, energia
elétrica, material de limpeza e vale transporte. Destas despesas, a que sofreu maior
redução foi a conta de água, porém todas as diminuições de custos que tivemos
representam menos de 2% das obrigações mensais.
Quando as aulas retornarem ao modo tradicional serão necessárias as reposições
de conteúdos que não ficaram bem sedimentados e isso gerará despesas extraordinárias
de grande vulto não previstas no orçamento.
Neste cenário, é razoável que a Comunidade entenda que uma redução de
mensalidade igual para todos as famílias não parece ser a forma mais justa para os
problemas que estamos enfrentando.
Disponibilizamos o e-mail apoio@colegiodombarreto.com.br para centralizar as
informações relacionadas com a diminuição de renda das famílias.
Organizamos e capacitamos um grupo de funcionários para responder a esses emails e disponibilizar para as famílias que tenham sofrido redução de renda nosso apoio
neste inusitado momento da história.
Contamos com a consciência de cada um e estamos abertos e trabalhando para
auxiliar, dentro de nossas possibilidades, as famílias durante este período.
A Direção

