Barra Mansa, 22 de abril de 2020.

ANÁLISE DE BÔNUS EMERGENCIAL DE PRAZO DETERMINADO
PANDEMIA COVID19
Prezados pais, mães e responsáveis,
Neste cenário que nos pegou de surpresa, estamos todos enfrentando períodos de dúvidas e incertezas. Por isso,
desde os momentos seguintes à suspensão das atividades presenciais e desdobramentos da pandemia, buscamos
nos orientar para atuarmos de acordo com as determinações dos órgãos competentes na área de educação e saúde,
sempre acolhendo e respeitando nossas obrigações legais.
Apesar de toda ansiedade, nossa escola esteve e está aberta para conversas individuais, tanto de cunho pedagógico
quanto econômico, sabendo que este último tem impactado diretamente muitas famílias parceiras do Colégio
Verbo Divino. Foi pensando nisso que decidimos oferecer a esses pais com dificuldades financeiras um bônus
emergencial na mensalidade escolar, com prazo determinado. Para ser beneficiado, o responsável deve preencher
alguns requisitos, listados mais à frente neste mesmo comunicado. O primeiro passo é preencher uma Ficha
Econômica Emergencial, já disponibilizada em nosso site, www.cvdonline.com.br, no menu “SOCIAL”, link
“ASSISTÊNCIA SOCIAL”.
Reforçamos que o benefício é temporário e essa ficha só será utilizada para análise de bônus durante o período de
isolamento social. Sua validade, assim como o possível bônus concedido, está diretamente relacionada ao retorno
das aulas presenciais.
Importante lembrar que estamos trabalhando com muito empenho para que todos os nossos alunos, de todos os
segmentos, tenham acesso às atividades por meio do Projeto Especial de Educação Digital. Além disso, seguimos
honrando o nosso compromisso com nossos colaboradores, professores e equipes, que estão diariamente
enfrentando os desafios e circunstâncias do trabalho em casa para atender com qualidade toda a comunidade
escolar.
A Ficha Econômica Emergencial deverá ser preenchida pelo responsável e encaminhada ao e-mail
assistentesocial@cvdonline.com.br. Ela será analisada pelo Serviço Social do Colégio.
Listamos abaixo as principais orientações para solicitação do bônus, bem como os requisitos que devem ser
preenchidos por quem pretende pleitear o benefício.
1. As fichas serão analisadas pelo Departamento de Serviço Social do Colégio Verbo Divino, juntamente à
Diretoria Administrativa/Financeira e, posteriormente, enviadas à mantenedora para validação.
2. O Bônus Emergencial de Prazo Determinado não é cumulativo e será de, no máximo, 30% do valor da
mensalidade. Ele não contempla o(s) aluno(s) que já possui(em) 30% ou maior percentual de desconto concedido
para o ano letivo de 2020 por meio da Assistência Social. Alunos matriculados em séries com descontos
promocionais poderão solicitar o benefício, que serão analisados da mesma forma, caso a caso.
3. O percentual de bônus concedido será válido para as parcelas seguintes à confirmação e retorno positivo da
análise, não sendo possível o abatimento de parcelas anteriores, mesmo que ainda estejam pendentes de
pagamento. Estamos nos organizando para analisar os pedidos e divulgar os resultados da forma mais breve
possível, para que o bônus, se concedido, seja aplicado já na mensalidade de maio/2020.

4.O Bônus Emergencial de Prazo Determinado é válido para aluno(s) em situação de adimplência até a parcela do
mês de abril de 2020.
5. O percentual de bônus concedido somente tem validade durante o período oficial de isolamento social e
suspensão das atividades letivas presenciais nas escolas, conforme determinação do Governo Estadual.
6. O Colégio Verbo Divino reserva-se o direito de suspender o Bônus Emergencial de Prazo Determinado a
qualquer momento, sem obrigatoriedade de consulta ao responsável financeiro.
7. O Bônus Emergencial de Prazo Determinado é um plano de apoio às famílias e, como já informado, deve ser
solicitado via Ficha Econômica Emergencial, disponível em nosso site institucional. É destinado a pais, mães e
responsáveis financeiros que tenham sofrido redução ou paralisação de suas atividades laborais, ou se encaixam
nos seguintes critérios:
a) redução de salário em decorrência de redução de carga horária de trabalho;
b) suspensão de contrato de trabalho;
c) ser trabalhador autônomo em segmentos não essenciais;
d) se encaixar em outro tipo de redução possível de comprovação.
8. Para a solicitação do bônus, é necessário anexar os documentos abaixo relacionados junto à FICHA
ECONÔMICA EMERGENCIAL:
8.1. No casos de redução salarial ou desemprego:
A) IR 2019;
B) Cópia do último contracheque;
C) Cópias das folhas de registro da Carteira de Trabalho funcional e a primeira página, com identificação do trabalhador;
D) Notificação de comprobação de redução salarial;
E) Outros documentos que possam justificar a necessidade da família.
8.2. Nos caso de autônomos e ou MEI:
A) IR 2019 (Imposto de renda como MEI para autônomo);
Caso não tenha declaração de IR, entregar documento expedido pela Receita Federal de contribuinte isento)
B) DECORE – Declaração do contador com comprovação de renda;
C) Cópias das folhas de registro da Carteira de Trabalho funcional e a primeira página, com identificação do trabalhador;
E) Outros documentos que possam justificar a necessidade da família.

9. Todas as informações e documentos anexados à Ficha Econômica Emergencial são de inteira responsabilidade
do remetente da mensagem, responsável financeiro pelo aluno.
10. A Ficha Econômica Emergencial, disponível em nosso site institucional, deve ser preenchida, impressa,
assinada manualmente e escaneada para envio digital.
11. O envio da Ficha Econômica Emergencial é exclusivamente digital, por meio do e-mail
assistentesocial@cvdonline.com.br. No email, preencha o campo ‘assunto’ com “BÔNUS EMERGENCIAL DE
PRAZO DETERMINADO”.
A análise de todos os documentos e informações enviadas, assim como o diálogo já iniciado junto a muitas famílias,
reforça o nosso compromisso com o ensino em seus diversos graus e promove o aperfeiçoamento humano-social
que inspira o nosso carisma Verbita.

Contamos com a compreensão e o apoio de toda a comunidade escolar no entendimento de que famílias em
situação de vulnerabilidade mais expressiva terão prioridade de atendimento e concessão de bônus.
Entendemos que enfrentamos uma situação incerta para todos. Mas confiamos que, juntos, podemos encontrar
caminhos mais estáveis para esse percurso. Aproveitamos o momento para agradecer aos pais, mães, alunos,
responsáveis e famílias que confiam no trabalho do Colégio Verbo Divino e tem nos confortado com mensagens
positivas, de agradecimento e afeto, neste momento desafiador para escola, colaboradores e professores, que
estão muito empenhados em contribuir com o nosso crescimento.
Atenciosamente,
Diretoria do Colégio Verbo Divino

