
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO UERIRI 
Rio de janeiro, 09 de outubro de 2018. 
 

Srs. Pais, 
 

Diante do atual cenário político, com tantas incertezas, não é tarefa fácil qualquer 
planejamento futuro, principalmente quando o índice de reajuste a ser estabelecido deverá 
permanecer até dezembro de 2019. 

Os impostos, o aluguel e a folha de pessoal continuam sendo os maiores encargos da Ueriri. 
Porém, despesas com alimentação e tarifas públicas também tiveram um aumento real que ultrapassa 
a inflação fixada pelos índices oficiais.  

Após estudos detalhados dos custos e projetando os aumentos que ocorrerão em 2019 fixamos 
o percentual de reajuste em 8%, percentual menor que do ano passado. o menor possível para atender 
as nossas necessidades e que também não onerassem, em demasia, os valores das mensalidades. 

Devemos esclarecer que a parcela inicial de 2019 é abatida da anuidade e o saldo é dividido em 
12 meses, de janeiro a dezembro, de acordo com o Regimento Interno da Ueriri e legislação 
pertinente. 

O pagamento da parcela inicial poderá ser dividido em 2 vezes, com dois cheques, um para o 
dia 15 de novembro e o outro para o dia 15 de dezembro. Fica facultada a opção pelo pagamento 
integral da parcela inicial junto à mensalidade de dezembro. 

A partir do dia 01 de novembro estaremos recebendo as inscrições de crianças de fora. 

Outrossim, aqueles que desejarem efetuar o pagamento da anuidade de uma só vez, até 
26/12/2018, serão dispensados do pagamento da parcela inicial e de 50% da mensalidade de janeiro. 
Esses valores serão abatidos do total da anuidade constante da tabela abaixo. 

 

COMO FICAM OS PREÇOS PARA 2019: 
PERÍODO ANUIDADE 

2018 
% de 

AUMENTO 
ANUIDADE 2019 PARCELA INICIAL 

2019 
MENSALIDADE 

2019 

4 horas R$ 20.760,00 8% R$22.420,00   R$ 1.800,00 R$1.718,00 

4horas30 R$ 23.304,00 8%     R$25.168,00 R$ 1.800,00 R$1.947,00 

5 horas  R$ 25.667,00 8% R$27.720,00 R$ 1.800,00 R$2.160,00 

6 horas R$ 27.135,00 8% R$29.305,00 R$ 1.800,00 R$2.292,00 

7 horas R$ 28.902,00 8% R$31.214,00 R$ 1.800,00 R$2.450,00 

8 horas R$ 30.548,00 7,5% R$32.839,00 R$ 1.800,00 R$2.586,00 

Integral R$ 31.991,00 7,5% R$34.390,00 R$ 1.800,00 R$2.716,00 

 
 
Coloco-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. 
 

Atenciosamente,  
 Direção 



 

 

PESQUISA 
 

 

Aguardamos sua resposta até 3ª.feira,  16 de outubro 
 

 

Meu filho (a) _______________________________________________  

 

permanecerá na Ueriri em 2019, no período de _______ horas, no horário de  

 

___________  às  ___________ . 

 
 

 Opto pelo pagamento da parcela inicial:  

 

 em duas parcelas com vencimento em 15 de novembro e 15 de dezembro.  
 em parcela única até 03 de dezembro.   

 
 Opto pelo pagamento da anuidade:    

 

 

Responsável:  

 
 

_________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 


