
 
 

Circular nº 007/2018                                                                                 Goiás, 07 de maio de 2018. 

 

Senhores Pais e Responsáveis, 

O Conselho de Administração da Cooperativa de Ensino da Cidade de Goiás – COOPECIGO, 

que é composto por representantes dos Pais, Professores e Auxiliares Administrativos, deliberou, na 

última reunião, ocorrida no dia 20 de abril de 2018, que o rateio mensal (mensalidade) será reajustado 

em 5% (cinco por cento). 

A COOPECIGO, na condição de cooperativa, embora sendo autorizada a promover reajustes 

observando o equilíbrio entre receita e despesa, tradicionalmente sempre buscou aplicar um índice igual 

à inflação do período, com o mesmo reajuste repassado aos professores e auxiliares administrativos; 

mas, nesse ano, considerando a situação financeira da Escola, tivemos que reajustar o rateio mensal um 

pouco acima do índice inflacionário, o qual ficou próximo a 2% (dois por cento). 

Como não houve reajuste nos valores dos rateios no final do ano e devido ao número de alunos 

matriculados ter sido menor do que o esperado, apuramos um déficit próximo a 20% (vinte por cento) 

entre receita e despesa, sem considerar as eventuais saídas de alunos e a inadimplência no decorrer do 

ano. 

Na aludida reunião, foram sugeridas e serão adotadas diversas medidas para se chegar ao 

equilíbrio financeiro sem onerar os pais e responsáveis, incluindo monitoramento de gastos, 

continuidade das cobranças judiciais dos inadimplentes, locações do prédio, uso da renda oriunda das 

festas tradicionais e a própria reserva da escola. 

Registre-se que, do percentual de reajuste, será repassado aos profissionais o índice oficial da 

inflação que, como já dito, é inferior a 2% (dois por cento), embora estando todos conscientes de que 

são merecedores de um aumento real, tendo em vista a histórica defasagem de seus vencimentos. 

Ante essa situação peculiar, conforme exposto, no mais absoluto espírito cooperativista, em que 

cada parte cede um pouco em nome da coletividade e da manutenção da qualidade de ensino, o rateio 

mensal será reajustado em 5% (cinco por cento) a partir do mês de maio do corrente. 

Atenciosamente, 

 

Rosi Meire Aparecida Fulanette Corrêa 
Diretora do Colégio Alternativo 

 
 

 

Dorival Salomé de Aquino 
Presidente do Conselho de Administração da 

Cooperativa de Ensino da Cidade de Goiás 

COOPECIGO 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Circular nº 007/2018 – Reajuste da mensalidade – devolver rodapé assinado até o dia 09/05 

 
Eu, ____________________________________________________________________________, responsável 

(assinatura do responsável) 

pelo(a) aluno(a)___________________________________________, do _____ ano, fui comunicado(a) e estou 

ciente sobre o reajuste da mensalidade. 

 


