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O CEEP Curitiba é uma instituição pública com mais de 78 anos de tradição na oferta de 

cursos técnicos voltados para os mais diversos setores industriais. Tendo em vista o momento em 

que toda a sociedade vive de isolamento social e a suspensão das aulas presenciais, o CEEP-

Curitiba está vivendo um momento difícil em relação aos seus compromissos financeiros. Para 

manter a qualidade e a tradição na formação de cidadãos críticos, responsáveis e profissionais 

qualificados e prontos para exercer sua profissão com ética e responsabilidade, o CEEP Curitiba 

contrata alguns serviços que são custeados pela APMF como alarme monitorado (Seg Line) que 

mantem em segurança o Patrimônio da escola dos nossos ambientes laboratoriais que são o nosso 

diferencial em qualidade de ensino. Despesas com linha telefônica para o alarme e internet da rede 

interna de computadores da escola dos laboratórios e da parte administrativa da escola. Despesas 

com empresa que presta serviços de manutenção dos nossos computadores e da rede interna 

integrada da parte da secretaria, pedagogia e coordenações.  Os recursos são provenientes da 

cantina comercial e da contribuição espontânea dos pais, que desde 20 de março após a entrada em 

isolamento social, a escola não teve nenhuma entrada de dinheiro e negociou alguns pagamentos 

mensais para quando fosse possível o retorno presencial, porém esse retorno está demorando mais 

do que o imaginado inicialmente, as empresas não conseguem mais esperar os pagamentos e agora 

corremos o risco de suspender estes serviços que nos são tão necessários. Estas despesas não 

podem ser pagas com verbas enviadas pelo Governo do Estado e nem o Governo Federal, pois 

devem ser destinadas apenas com a aquisição de material de consumo, manutenção predial e 

consertos de equipamentos.         

A Direção em conjunto com a Equipe Pedagógica já pensou em várias possibilidades de 

atividades que pudéssemos efetuar para arrecadarmos fundos para conseguirmos manter estes 

pagamentos em dia, porém na maioria delas temos o empecilho do isolamento social e não gerarmos 

aglomerações para evitarmos colocar em risco a saúde da nossa comunidade escolar. 

Pelo acima exposto estamos criando uma vaquinha virtual para arrecadarmos fundos para 

efetuar os pagamentos necessários de março até os dias de hoje e continuarmos cumprindo com 

nossas obrigações financeiras até o nosso retorno presencial onde possamos contar com a ajuda 

que sempre obtivemos dos nossos alunos seja no consumo na cantina comercial, seja na 

contribuição espontânea da APMF. Gostaríamos de contar com a ajuda e solidariedade dos nossos 

alunos e familiares, ex-alunos, professores, funcionários, comunidade em geral, empresas parceiras 

as quais formamos técnicos bem qualificados que atuam em vários ramos da área industrial de 

Curitiba e região metropolitana, enfim a quem possa nos ajudar neste momento difícil a que todos 

vivemos nos dias de hoje. Certos de sua compreensão e independente do valor que cada um possa 

contribuir, gostaríamos de agradecer imensamente, pois toda ajuda será muito bem-vinda e unidos 

faremos a diferença no CEEP-Curitiba neste momento tão necessário. 

Todos os valores arrecadados bem como as despesas efetivadas serão divulgadas! 
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