
 

 

Direção 

 

Porto Alegre – RS, 08 de abril de 2020. 

 

Aos 

Srs. Pais/Responsáveis Financeiros 

Colégio Marista Rosário 

 

 

Prezada família Rosariense; 

 

 

 

A UNIÃO SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO 

(USBEE), juntamente com a Direção de seu estabelecimento mantido COLÉGIO 

MARISTA ROSÁRIO vem confirmar o recebimento da NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL datada de 06 de abril de 2020, que será tratada como mero 

requerimento, não apenas por entendermos ausentes os elementos necessários para 

sua configuração como notificação mas, e principalmente, em homenagem ao longo 

histórico de interlocução e respeito que os Colégios da Rede Marista mantém com sua 

comunidade escolar. 

 

Também entendemos necessário esclarecer que a presente 

manifestação está sendo encaminhada àquelas pessoas copiadas no e-mail recebido, 

mas com a expectativa de que chegue a todos os pais ou responsáveis identificados 

na listagem anexa ao requerimento. 

 

Com relação ao requerimento recebido, é muito importante para 

a Instituição saber que os responsáveis por seus estudantes tem a compreensão 

sobre a necessidade de manutenção dos custos da educação e, que o Marista Rosário 

está buscando as melhores estratégias para evitar prejuízos aos estudantes, e, ciente 

desta compreensão, nos permitimos tecer comentários aos CONSIDERANDOS 

elencados em vosso documento. 

 

A Rede Marista tem a exata compreensão de que o período 

atípico ora vivenciado atinge a comunidade em níveis diferentes e, em alguns casos, 

diametralmente opostos; enquanto grande parte da população está se ressentindo dos 

efeitos financeiros da crise, também podemos afirmar que uma parcela de nosso 

público viu na crise oportunidades de incremento financeiro em seus negócios, razão 

pela qual, não pode ser generalizado o conceito de que a “crise financeira” atingirá a 

todos, na mesma proporção. Por esta razão, a Instituição se permite a não levar a 
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efeito qualquer tipo de negociação coletiva com relação à valores ou prazos de 

pagamento das parcelas da anuidade instituída. 

 

Com relação à consideração de que “é de conhecimento que 

vários custos da instituição permanecem”, nos parece importante esclarecer, por mais 

que seja de conhecimento de Vossas Senhorias, que o principal componente do valor 

da anuidade do Marista Rosário é a folha de pagamento ou, a remuneração de seus 

colaboradores (administrativos e professores), e que tal custo não sofreu redução com 

a situação vivenciada, vez que os profissionais, em sua grande maioria, continuam 

em atividades regulares, realizadas a partir de suas residências; eventuais custos de 

horas extraordinárias previstas com reuniões e atividades complementares que estão 

sendo reduzidas, certamente serão despendidas mais adiante, quando as atividades 

escolares voltarem a ser presencias, e estas atividades já programadas terão que ser 

efetivadas. Ainda, registre-se que até o momento, o Marista Rosário não fez nenhum 

movimento por redução de salários ou corte de pessoal, medidas extremadas que se 

espera, não sejam necessárias. 

 

Com relação aos demais custos referidos em vosso documento, 

também destacamos que as manutenções previstas e já programadas não deixarão 

de acontecer, vez que necessárias, da mesma forma que não deverá se verificar 

efetiva redução no custo de energia elétrica, fornecimento já previamente contratado 

com a companhia distribuidora; também não se vislumbra qualquer possibilidade de 

redução do citado custo com limpeza, vez que na retomada das atividades há a 

previsão de implantação de um novo protocolo, com investimento em treinamento e 

qualificação de equipe para aplicação de produtos de desinfecção que garantam um 

ambiente que ofereça o menor grau possível de risco infeccioso. Por fim, o Marista 

Rosário não mantém “equipes de seguranças” sendo o serviço de acompanhamento 

dos estudantes prestados pelos Assistentes de Convivência, colaboradores que 

permanecem recebendo regularmente sua remuneração, conforme anteriormente 

referido. 

 

Conforme referido em vosso requerimento, o contrato de 

prestação de serviços educacionais mantido com as famílias prevê que a sala de aula 

será o local onde o ensino será regularmente ministrado. Lembramos que ele estipula, 

também, que o Marista Rosário poderá indicar outros espaços que atendam a 

eventuais necessidades técnico-pedagógicas ou de natureza estrutural – como ocorre 

nesse momento que vivemos enquanto sociedade. As necessidades impostas pela 

pandemia, principalmente relacionadas ao cuidado com a vida, nos desafiam a 

encontrar esses novos meios, alguns dos quais demandam um esforço financeiro 
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sequer previsto quando da apuração dos custos para fins de fixação do valor da 

anuidade. 

 

Por fim, o Marista Rosário e a USBEE necessitam demonstrar 

sua gratidão pelo reconhecimento desse coletivo com a seriedade com que as 

situações são tratadas por esta administração, seriedade esta que restaria 

gravemente comprometida se efetivamente entendêssemos possível a concessão de 

descontos neste período, situação que, além de comprometer o equilíbrio financeiro 

da instituição, apontaria para uma dissonância entre o custo projetado e o valor 

efetivamente cobrado. 

 

Com estas considerações e esclarecimentos, a USBEE e o 

Marista Rosário vem se manifestar, objetivamente, com relação aos requerimentos 

formulados, pela IMPOSSIBILIDADE de redução no valor da mensalidade, na forma 

pleiteada, e pela manutenção das cláusulas financeiras pactuadas no contrato de 

prestação de serviços firmado, entre as quais, aquela que estabelece que o valor 

cobrado engloba todas as atividades previstas no serviço educacional oferecido, 

sendo importante ser esclarecido que nesta condição (sem custos adicionais) é que 

serão prestados os serviços que certamente se farão necessários para eventuais 

recuperações de conteúdos e para contemplar novas oportunidades presenciais em 

termos de revisão do calendário escolar, assegurando as aprendizagens previstas 

para o corrente ano letivo. 

 

Sendo o que se apresentava para o momento, subscrevemo-

nos, na expectativa de que a presente manifestação seja perfeitamente assimilada 

por todos, reiterando que, conforme já divulgado em recente comunicado direcionado 

às famílias de nossos estudantes, a equipe diretiva do Marista Rosário permanece à 

disposição, nos canais já informados, para atender a cada família, buscando encontrar 

alternativas que viabilizem a continuidade dos estudos de seus dependentes. 

 

Atenciosamente.  

 

 

COLÉGIO MARISTA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 

Ir. Onorino Moresco – Diretor 

 

 

 

UNIÃO SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO 

Ir. Inacio Nestor Etges – Presidente 


