Porto Alegre, 17 de junho de 2020.

Ofício n.º 046/2020-BAN
Objeto: Sugestão de criação de linha de crédito para creches e pré-escolas

Sr. Cláudio Coutinho Mendes, Diretor-Presidente do Banrisul:

É sabido que a pandemia do novo coronavírus trouxe consigo diversos impactos
financeiros, gerando diminuição e até perda de renda para milhares de famílias em nosso
Estado.

Neste cenário, os estabelecimentos de ensino pré-escolar e as creches da rede particular
têm enfrentado diversas dificuldades para se manter em funcionamento, pois, além do
fechamento que atingiu toda rede de ensino, há maior dificuldade na promoção de aulas online
para esse grupo de alunos, tornando praticamente inviável a realização de atividades
educacionais à distância. Aliado a isso, muitos pais têm cancelado as matrículas dos alunos,
uma vez estão isolados com seus filhos e o pagamento das mensalidades não é a prioridade - já
que tiveram a sua renda reduzida e precisam promover diversos esforços para garantirem o
básico.

Na data de ontem, em matéria veiculada na GaúchaZH, Rejane da Silva Selistre,
diretora do Sindicato Intermunicipal dos Estabelecimentos de Educação Infantil do Estado,
alertou que a situação geral destes estabelecimentos é caótica, e que “estamos na iminência de
um pedido de falência em grupos”1, devido à inadimplência e queda massiva no número de
matrículas.

1

https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-e-emprego/noticia/2020/06/indefinicao-sobre-volta-asaulas-leva-creches-a-fecharem-em-definitivo-no-rs-ckbii9fza00om015n4bc96ucm.html
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A situação dos estabelecimentos citados é extremamente delicada, mesmo com os
esforços para oferecer conteúdos virtuais, as férias para funcionários e a busca por empréstimos
realizadas pelos proprietários. Por essa razão, devido às suas particularidades, sugerimos a
criação de linha de crédito específica para creches e pré-escolas da rede privada

que enfrentam situação

tão ou mais grave quanto as universidades e demais estabelecimentos educacionais.

Ressalte-se, por fim, que a presente sugestão parte do reconhecimento deste mandato a
respeito dos recentes esforços da instituição, mormente o consubstanciado por meio da criação
de um grupo de trabalho que discute formas de alcançar crédito para capital de giro e
reestruturação de dívidas de universidades2, bem como da concessão de linha de crédito, no
valor de 5,6 bilhões, para micro e pequenas empresas3.

Saudações cordiais,

Luciana Genro
Deputada Estadual

Presidente da Diretoria do Banco do Estado do Rio Grande do Sul
SENHOR CLÁUDIO COUTINHO MENDES
Nesta Capital
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http://www.gaz.com.br/conteudos/regional/2020/05/19/165802em_reuniao_mediada_pela_al_bancos_tratam_de_linhas_de_credito_para_universidades.html.php
3

https://www.banrisul.com.br/bob/link/bobw00hn_noticias_detalhes.aspx?campo=25305
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