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"Ensina a criança o caminho que deve andar e ainda quando
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Niterói, 28 de novembro de 2016
Prezados Pais e Responsáveis,
De acordo com normativa do Banco Central do Brasil e da Febraban, a partir de janeiro de 2017,
os bancos brasileiros não trabalharão mais com a modalidade de boleto sem registro (CRN), modalidade
que tem sido utilizada por nossa escola até o presente momento. Estas instituições passarão a trabalhar
apenas com boletos registrados.
Nossos sistemas estão passando por mudanças e adaptações para atender a esta necessidade.
O objetivo deste comunicado é informar a todos os responsáveis financeiros as adequações que
deverão ser feitas em função destas mudanças que começam a valer em janeiro de 2017:










Até que a escola e os pais estejam totalmente adaptados ao novo processo, os boletos serão
entregues todos os meses, e não mais as 12 parcelas de uma vez, como vinha sendo feito até aqui.
Os boletos poderão ser enviados pelo correio, ou colocados na agenda do aluno, conforme a
preferência do responsável;
Depois de registrado o boleto no banco não poderão ser feitas alterações como: Data de
vencimento, valor de desconto, etc… Portanto, não será possível nenhum tipo de acerto diferente
do impresso no boleto e registrado no banco;
Ficará inviável o recebimento de mensalidades na escola, uma vez que o banco precisará ter a
mensalidade baixada de seus registros. Se o pagamento for realizado na escola, o banco não terá
a informação e o boleto continuará pendente nos registros bancários;
Caso o cliente necessite de uma 2ª via do boleto, o banco Bradesco já disponibiliza em seu próprio
site uma ferramenta para atualização e emissão de 2ª via. A emissão da 2ª via de boleto registrado
não gera nenhum custo para o cliente. Estas emissões não serão mais realizadas na escola.
Embora os boletos sejam do Banco Bradesco, eles poderão ser pagos em qualquer agência
bancária até a data do vencimento. Também é possível pagar pela internet e caixas eletrônicos.
Continua valendo o desconto de 5% para os pagamentos realizados até o último dia útil do mês
anterior a data de vencimento.

Nosso objetivo é continuar prestando um serviço de excelência a todos os nossos clientes. Por
isso, nos colocamos à disposição para qualquer outro esclarecimento que se faça necessário sobre esse
assunto.
Atenciosamente,

Prof. Jônatas Nunes
Administrador Escolar
(21) 979061823/ 2625-1707

