
 

COMUNICADO SANTI: IMPORTANTE 

Equipe, 

Conforme conversamos na reunião desta terça-feira, 19/06, comunicamos que a 

Escola Santi agora integra o grupo SOMOS Educação. A decisão está relacionada a 

reflexões sobre o futuro, sobre a perpetuidade da escola e sobre caminhos para 

continuar oferecendo a melhor formação para nossos alunos, considerando as 

capacidades necessárias para atender as demandas do mundo contemporâneo e as 

novas exigências da educação. 

Neste contexto, abrimos o diálogo com alguns grupos que desejam fortalecer a 

educação básica do nosso país, além de perpetuar e multiplicar projetos de 

qualidade. Depois de um cauteloso processo decisório, os sócios atuais - Adriana, 

Paula, Fernando, Beka e José Roberto Cury, optaram pela venda da Escola Santi 

para o grupo SOMOS Educação, que tem como principal intenção fortalecer, ampliar 

e aprender com o nosso sucesso, que completará 50 anos em 2019. 

Nosso projeto pedagógico, a missão, visão e valores, bem como toda a equipe 

Santi permanecem inalterados, com exceção de José Roberto Cury, sócio e diretor 

financeiro, que deixa a Escola Santi. Suas atribuições passarão a ser realizadas por 

Fernando Cury, atual diretor administrativo. 

A SOMOS Educação é um grupo com um amplo portfólio de soluções educacionais 

que conta com escolas próprias, escolas de idiomas, sistemas de ensino, editoras, 

além de produtos e serviços para gestão e formação complementar de alunos e 

professores. Convidamos você a navegar pelo 

site www.somoseducacao.com.br para saber mais sobre o grupo. Neste momento a 

SOMOS está em processo de incorporação pela Saber, holding dedicada 

exclusivamente à educação básica, pertencente a Kroton Educacional. 

Compartilhamos aqui o manifesto das escolas próprias da SOMOS. 

A qualquer momento, nós, Adriana e Fernando, bem como representantes da 

SOMOS que assinam este comunicado, poderemos conversar pessoalmente com 

aqueles que desejarem, com a intenção de esclarecer qualquer dúvida, garantindo 

o espaço para o diálogo presente nas nossas relações. Fiquem à vontade para nos 

procurar. 

Mais uma vez, reforçamos o nosso compromisso de manter viva a identidade Santi, 

o estilo de relacionamento e a qualidade pedagógica da nossa escola. 

 

 

Adriana Cury 

Sonnewend                                                                                                        

                                                              Diretora geral 

 

Fernando Cury 

Diretor administrativo 

 

Thiago Tourinho 

VP de Escolas Próprias e Idiomas da SOMOS Educação 

http://www.webathena.com.br/santi/newsletter/geralink.asp?id=8795&idDestX=1248717&linkX=17460
http://www.webathena.com.br/santi/newsletter/geralink.asp?id=8795&idDestX=1248717&linkX=17461


 

Bruno Gebara Stephano 

Diretor de Novas Escolas da SOMOS Educação 

 

Lucas Faleiros 

Gerente de Novas Escolas da SOMOS Educação 

 


