
 
 

Brasília, 22 de junho de 2021. 

 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 

Conforme é do conhecimento dos senhores, o Colégio CIMAN realiza 

anualmente a já tradicional viagem de formatura em comemoração à 

conclusão do Ensino Fundamental. Assim sendo, em reunião ocorrida em 

20 de fevereiro de 2020, foram apresentadas aos pais dos estudantes do 9ºs 

anos, pela empresa Relp Turismo, as opções de viagem, sendo escolhido o 

roteiro para Santa Catarina, que seria realizado, inicialmente, entre 25 e 30 

de outubro de 2020.  

 
Porém, em função da situação sanitária que o País atravessava, e 

sempre norteada por valores de prevenção e segurança, a Direção da 

escola achou por bem rever os parâmetros desse evento comemorativo, 

comunicando às famílias que ainda se vislumbrava a possibilidade de 

realização da viagem até o final de 2021.  

 

Dadas a situação sanitária atual e as solicitações de várias famílias, 

sem perspectivas para a realização do evento dentro do período pactuado, 

o Colégio CIMAN vem oficialmente comunicar o CANCELAMENTO 

definitivo da viagem de formatura dos 9ºs anos do Ensino Fundamental 

2020. 

 

Assim sendo, realizamos, na semana passada, uma reunião com 

empresa RELP Turismo para comunicar a decisão e negociar o 

ressarcimento integral dos valores pagos pelas famílias. 

 

Segundo a legislação em vigor, as empresas de turismo devem 

oferecer as seguintes opções quando do cancelamento pelos contratantes. 

 

 Carta de crédito total: o valor total pago ficará na RELP em 

forma de crédito, podendo ser utilizado em serviços de viagem, 

até 31 de dezembro de 2022.  

 Cancelamento com reembolso parcial: a empresa faz a 

retenção de 20% (vinte por cento) do valor do pacote 

contratado e o reembolso do saldo restante, sendo metade 

paga em até 10 dias e a outra metade paga em até 5 meses do 

pedido de cancelamento.  

 Cancelamento com reembolso integral: na impossibilidade de 

acordo entre as partes conforme as opções anteriores, o 



 
 

reembolso integral será concedido até 31 de dezembro de 

2022. 

 

 Entretanto, tendo em vista a importância de preservar as famílias de 

perdas financeiras e de oferecer tranquilidade a todos, o Colégio CIMAN, 

subsidiará o ressarcimento integral dos valores pagos pelos Pais e/ou 

Responsáveis que não queiram pactuar crédito com a empresa de 

viagem para uso posterior.  

 

 Dessa forma, o contratante responsável pela viagem deverá 

procurar a Relp Turismo (por telefone: 3242-0108 ou pelo e-mail: 

operacional@relp.com.br), entre os dias 28/6 e 2/7, comunicando sua 

opção de ressarcimento, para que possamos organizar, junto à 

empresa, o pagamento a ser realizado por ela na semana seguinte, 

entre os dias 5/7 e 9/7. 

 

Mais uma vez, lamentamos o cancelamento da viagem tão esperada 

pelos nossos queridos estudantes. Porém, sabemos que as circunstâncias 

atuais são alheias à vontade de todos.  

 
Desde já, agradecemos a compreensão e a confiança depositadas 

em nosso trabalho, colocando-nos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 

 

Com amizade, 

 

 
 

                 Leonardo Eustáquio 
                  Diretor 

 

 

“Bom senso é a capacidade de ver as coisas como são e fazê-las como 
devem ser feitas.” 
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