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Comunicado 110/2017
Lista de material escolar 2018

Campinas, 09 de novembro de 2017

 

Prezados pais e responsáveis.
 
Informamos que as listas de materiais para o ano de 2018 já estão disponíveis em nosso site.
Para acessar entre no site www.riobranco.org.br/lista-de-material/.
 
Como nos anos anteriores, o Colégio Rio Branco promoverá a Feira de Livros e Uniformes
Usados no pátio da cantina, nos dias 23/11, das 18h às 20h, e 24/11, das 11h às 14h.
 
Além disso, visando trazer mais comodidade na aquisição dos materiais das Listas, no
período de 27 de novembro a 07 dezembro, haverá um espaço da Livraria Saraiva
dentro do Colégio para a venda dos livros e demais itens solicitados. Para venda de
uniformes, este ano, também teremos um local para que a Belmari Confecções possa
oferecer as peças com condições especiais: 10% de desconto à vista e 5% no crédito
(descontos somente até 30 de novembro).
 
Em razão da parceria com o Rio Branco, a Saraiva oferece condições diferenciadas de
pagamento, sendo 10% à vista e 5% para o pagamento parcelado. As compras nas lojas da
Saraiva e no hotsite www.saraiva.com.br/riobrancocampinas também terão os mesmos
descontos.
 
Os materiais também podem ser adquiridos em outras livrarias e papelarias. Estabelecemos
parceria com a Papelaria Castelo, Leitura, Livraria Cultura e Book Space  visando
oferecer mais opções na aquisição dos materiais. Verifique a política de desconto e demais
benefícios oferecidos por cada uma delas para os pais associados do nosso colégio.
 
Saraiva
Iguatemi Campinas
Av. Iguatemi, 777 – 2º piso
Telefone: (19) 3751-1730
Hotsite: www.saraiva.com.br/riobrancocampinas
 
Galleria Shopping
Rodovia D. Pedro I, km 131,5 - 1º Piso
Telefone: (19) 3706-1162
Hotsite: www.saraiva.com.br/riobrancocampinas
 
Papelaria Castelo
Rua Oliveira Cardoso, 346 - Castelo
Telefone: (19) 3284-2323
E-mail: vendas@papelariacastelo.com.br
 
Leitura
Parque Dom Pedro Shopping
Avenida Guilherme Campos 500 - Jd. Santa Genebra
Telefone: (19) 3203-6306
E-mail: campinas.atend@leitura.com.br

http://newsletter.riobranco.org.br/accounts/96812/messages/258?email=thais.guidorisi@riobranco.org.br&c=1510234902&contact_id=2094&envelope_id=240
http://newsletter.riobranco.org.br/accounts/96812/messages/258/clicks/2094/886?envelope_id=240
http://newsletter.riobranco.org.br/accounts/96812/messages/258/clicks/2094/887?envelope_id=240
http://newsletter.riobranco.org.br/accounts/96812/messages/258/clicks/2094/887?envelope_id=240
http://newsletter.riobranco.org.br/accounts/96812/messages/258/clicks/2094/887?envelope_id=240


 
Livraria Cultura
Shopping Iguatemi Campinas
Av. Iguatemi, 777 – 1º piso
Telefone: (19) 3751-4033 / 19 3751-4030
 
Book Space
Rua Dr. Vieira Bueno, 40 - Cambuí
Telefones: (19) 99101-7602 | (19) 99591-6382
E-mails: gustavoluaces@hotmail.com | vanluaces@hotmail.com
 
Atenciosamente,
 
Diretoria Pedagógica
 

Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele a sua inscrição aqui.  
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