
CAMPANHA

REVERSÃO DE DESCONTO

Prezada família,

No último dia 15, divulgamos os percentuais de descontos que serão concedidos às 
famílias já no boleto com vencimento em 5 de maio.  

Relembrando os descontos concedidos:
- Sobre a parcela do horário parcial: 11%
- Sobre a parcela do horário Smart/Integral: 25%

Esses descontos, que serão retroativos ao mês de abril, também serão 
concedidos às famílias que pagaram a anuidade de forma antecipada.

Após a divulgação deste comunicado, recebemos o retorno de algumas famílias optan-
do por abrir mão do desconto, reconhecendo todo o esforço da equipe Mopi.

Devido a essa atitude que muito nos sensibilizou, decidimos redirecionar esses 
valores aos nossos funcionários mais atingidos com essa crise, como por exem-
plo, os Auxiliares de Serviços Gerais, equipe de Manutenção e Recepção.

Caso mais alguma família queira - e possa- participar desta ação, pedimos que envie 
um e-mail para a secretaria de sua unidade (secretaria.tijuca@mopi.com.br ou 
secretaria.itanhanga@mopi.com.br), até a véspera do vencimento do seu 
boleto, com o assunto: Campanha de reversão de desconto.

Funcionará assim:

- Famílias que pagam a anuidade mês a mês: deverão enviar o
e-mail para a secretaria de sua unidade, até a véspera do vencimento
do seu boleto, para que o mesmo possa ser refeito no valor integral, 
sem o desconto aplicado. 

- Famílias que pagaram a anuidade integral antecipada: deverão enviar o 
e-mail para a secretaria de sua unidade, e o valor referente ao percentual de desconto, 
que seria depositado na conta do responsável financeiro, será direcionado para essa 
campanha;

- Visando a transparência dessa ação, no dia 29/05, faremos um balanço das doações e 
comunicaremos o resultado a todas as famílias;

- No dia 02/06, faremos a distribuição do valor líquido aos funcionários com famílias 
em situação mais vulnerável.

- O Mopi não deterá nenhum percentual deste valor. Ele será 100% revertido aos 
nossos funcionários.

Estamos na torcida para que esse cenário se normalize o quanto antes e que todos 
permaneçam bem e com saúde.

JUNTOS somos mais fortes!

Um abraço,
Equipe Mopi


