NOTA DE ESCLARECIMENTO
A Faculdade Cisne de Quixadá repudia veementemente as declarações falaciosas
emitidas pela Redação do Blog Jornal do Ceará.
É bem verdade que o advento e a democratização do acesso à internet
possibilitaram que todos emitissem opiniões, pareceres, posicionamentos mesmo
quando não se está a par do assunto.
A Faculdade Cisne tem o dever de esclarecer a todos os seus colaboradores que
não há risco nenhum que seja de suposta paralisação de atividades. Como toda
Empresa do ramo de Educação, não é novidade que passamos um período difícil na
pandemia, com as aulas remotas e os campus fechados, mas o cenário de otimismo se
expandiu com o advento da Vacina e a queda nos números de casos e mortes no Brasil,
possibilitando o reconhecimento da atividade educacional como essencial e uma das
primeiras a ter seu retorno garantido.
É imperioso trazer à tona a verdade dos fatos: A Faculdade Cisne tem um litígio
judicial com o Banco do Nordeste, mas que está bem próximo de findar-se haja vista
reunião entre a Representante do BNB no Ceará e a Diretoria da Faculdade na última
Quinta -feira onde as negociações para finalizar o litígio de maneira conciliatória estão
bem adiantadas, devendo ter um final feliz após o recesso dos prazos judiciais, em
janeiro de 2022.
Não há nenhum motivo sequer para espanto ou terror: a faculdade está
funcionando, cumprindo com seus compromissos mensalmente, as aulas estão
acontecendo, os semestres estão iniciando e tudo caminha não só para a mais tranquila
normalidade, mas sim para a expansão da Faculdade com novos investimentos e novos
cursos.
A Faculdade Cisne repudia toda e qualquer matéria com cunho sensacionalista,
sem compromisso com a verdade real dos fatos em busca incessante de cliques e
compartilhamentos sem se preocupar com a realidade. As medidas judiciais estão
sendo tomadas junto ao Poder Judiciário de acordo com o Marco Civil da Internet e
da Lei Geral de Proteção de Dados.
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