CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ
RECONHECIDO PELO CEE-PA PELA RESOLUÇÃO Nº 085 DE 30/01/2014

Prezados Pais, Alunos e Colaboradores!
A Congregação de Santa Cruz verificou no Diário Oficial da União na data de 05 de
fevereiro de 2020, que a Coordenadoria Geral da CEBAS, órgão do Ministério da
Educação, responsável pela renovação dos Certificados das Entidades Filantrópicas,
abriu uma consulta pública para que todas as pessoas da sociedade civil se manifestem
CONTRA a decisão tomada por este órgão de indeferimento ou cancelamento da
Certificação da Congregação de Santa Cruz como entidade filantrópica.
Precisamos que o maior número de pessoas se manifestem contra o
indeferimento e em favor da concessão de renovação da CEBAS para a Congregação
de Santa Cruz, Brasil. A manifestação consiste em escrever um pequeno texto contrário
ao cancelamento da filantropia para a Congregação de Santa Cruz, em virtude da
importância do trabalho social representado por mais de 374 bolsas de estudos integrais
e Projeto Pré-Vestibular Solidário ofertadas no Colégio Dom Amando.
Segue abaixo vários exemplos que poderão ser utilizados como texto justificando
as razões pelas quais ser contra o indeferimento:
• Importância da Escola para a comunidade no entorno;
• Escola complementando o papel do Estado ao conceder bolsas e outros
benefícios complementares;
• Quantidade de empregos gerados;
• Qualidade do ensino;
• Formação para o trabalho;
• Formação para desenvolver projeto de vida;
• Vulnerabilidade econômica e social de beneficiários;
• Única Instituição na região.
Para que a comunidade tenha conhecimento do número de beneficiários que a
Congregação de Santa Cruz atende em todo o Brasil na área de educação formal e
profissionalizante e também na área da assistência social, demonstramos abaixo o
número de atendidos por região. Caso ocorra a perda do CEBAS, deixaremos de atender
o total de 6.684 beneficiários.
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BOLSISTAS - UNIDADES EDUCAÇÃO
Unidade
Campinas/SP
Paudalho/PE
Santarém/PA
São Paulo/SP
Total

Total
373
30
374
648
1425

ATENDIDOS/ ATENDIMENTOS- UNIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade
Paudalho/PE
São Paulo/SP
Total
TOTAL GERAL =====================================>>>

Total
40
5219
5259
6684

Temos um prazo de 10 dias para conseguir o maior número possível de manifestações.
A NÃO RENOVAÇÃO implicará no cancelamento das bolsas de estudo ofertadas no
Colégio Dom Amando, além de repercutir num significativo aumento das anuidades
escolares.
Para isso, temos 2 caminhos possíveis:
1. Anexamos, um impresso que cada cidadão, pai, mãe, parente, amigo pode
preencher, assinar e encaminhar até o dia 11/02/2020 para o Seminarista
Antonio Oliveira e a Profª Vera Ferreira de Ensino Religioso, no setor de Pastoral,
para que o registro seja feito diretamente pela área social da Mantenedora.
2. Realizar a manifestação pessoalmente, diretamente no site do MEC, no link
http://cebas.mec.gov.br/manifestacao-sociedade-civil. Neste caso, a pessoa
receberá um e-mail de confirmação de sua manifestação. Solicitamos que esse
e-mail seja encaminhado para o endereço eletrônico: lccampos@cda-pa.g12.br
, aos cuidados da Leiliane Campos, Assistente Social.
Desta forma, será possível acompanhar o número de manifestações realizadas e
contestar, caso ocorra alguma divergência.
Contamos com o comprometimento e apoio de todos os integrantes de nossa
comunidade!
Fraterno Abraço!
Atenciosamente,
A Direção
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