
Caso não esteja visualizando, acesse o preview aqui.

Senhores Pais, Responsáveis e Alunos
 
É com grande satisfação que a Forcamp Formaturas recebe vocês para mais um evento de
formatura.
 
Mais uma etapa está se concretizando. Sabemos que estes momentos não voltam mais em
suas vidas. Com certeza novas conquistas surgirão, porém nesta data tão especial que se trata
de um marco significativo no qual muitas amizades desde a infância foram cultivadas, merecem
serem eternizadas em memórias.
 
E essas memórias serão eternizadas no Baile de Formatura onde, em família, estarão
comemorando mais esta vitória.
 
Todo o financeiro do seu evento pode ser acompanhado por um portal destinado a vocês:
www.nubb.com.br
 
No ato de cadastramento da adesão em nosso sistema, é encaminhado ao e-mail apontado na
adesão um link de acesso ao Portal. Seu primeiro acesso deve ser por este link, basta clicar e
entrar (já tem uma pré -senha). Após confirmar os seus dados e definir uma senha pessoal,
você acessa todas as facilidades que o mundo digital oferece. Por lá você acompanha seus
pagamentos, retira segunda via de boleto e confirma as informações do seu evento. Tudo sobre
o seu evento pode ser acompanhado no site do Rio Branco -  www.riobranco.org.br  campo:
comissão de formatura.
 
ATENÇÃO você está recebendo a adesão à formatura do COLÉGIO RIO BRANCO CAMPINAS
- FORMANDOS 2018, leia com atenção e preencha com letra de forma, não esqueça do seu e-
mail ele é o canal de comunicação entre a empresa – e você, Responsável e formando.
 
O valor da adesão é de R$ 1.920,00 (Um Mil, Novecentos e Vinte Reais), mas acertando sua
adesão até as datas abaixo você tem desconto.
 
Descontos para pagamento até as datas de:

27/04/18 desconto de R$ 120,00 = R$1.800,00
26/06/18 desconto de R$ 60,00 = R$ 1.860,00

Também oferecemos um preço especial para a compra do álbum fotográfico antecipado  -
Álbum Antecipado Modelo 25 Lâminas Encadernado – até 60 imagens

01 - Modelo 24x30 VERTICAL GRÁFICO:  R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)
02 - Modelo 24x30 HORIZONTAL GRÁFICO: R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais)
03 - Modelo 24x30 VERTICAL FOTOGRÁFICO: R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)

Informamos que no caso de boleto bancário a empresa não envia cópia impressa, estes
deverão ser retirados via Portal, mas se você tiver alguma dúvida ou dificuldade basta entrar em
contato com nosso setor financeiro – financeiro@forcamp.com.br ou pelo telefone (19) 3722-
4318  whats (19) 9 9246-5203.
 
O contrato inclui 06 convites – formando mais 05 convidados. Cada mesa comporta até 10
lugares. As mesas serão distribuídas conforme a ordem de entrega das adesões individuais,
podendo o responsável escolher a posição da mesa.
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Reunião de Pais para esclarecimentos e entrega da adesão dia 03/04/2018,
terça-feira,  às 19h, na biblioteca do colégio.
 
À disposição.
 
Setor Financeiro
financeiro@forcamp.com.br
Forcamp Formaturas
www.forcamp.com.br
 
Viva Esse Momento! 
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