
 

 
 
 

         
 
 

RJ, 19/03/2018 
 

ASSUNTO:  BOLETOS DE MARÇO 
 

Comunicamos aos Srs. Pais e Responsáveis que o pagamento do Boleto do mês de março, para quem 
não conseguiu efetuar o pagamento, será realizado através de depósito bancário na Conta do Colégio.   

Após o pagamento, é necessário que o comprovante de depósito seja entregue na tesouraria da Escola 
para que possamos dar baixa no sistema, ficando assim quitada a mensalidade de março/2018. 
Data de vencimento para depósito – 21/03/2018   
Caso não possa comparecer no Colégio, favor enviar o comprovante, com o nome do aluno e turma, para 
o e-mail – auxiliaradm@cmirj.com.br. 

 

Banco Itaú 
Agência: 0190 
Conta: 39.284-5 
 

Pedimos desculpas pelo transtorno causado, mas houve mudanças no formato do Boleto, as quais o 
Colégio Maria Imaculada já tomou as devidas providências para se adequar. 

 
Atenciosamente, 

 
 

Diná Lucia Março 
Diretora Geral - Setor Administrativo 
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