
                                                                                Manaus, 14 de Abril de 2016. 

Aos Srs. Pais ou Responsáveis. 

 PAGAMENTO DE MENSALIDADES 

 

 Agradecemos a todos os senhores pais ou responsáveis pela constante compreensão e colaboração 

nos assuntos que dizem respeito à Escola Japonesa de Manaus.  

 Informamos que alteramos o valor da mensalidade e taxa de transporte escolar. Solicitamos que 

efetuem o pagamento do mês de abril conforme a descrição abaixo.  

Solicitamos ainda, que a anuidade do PTA aprovada na assembleia geral do PTA, seja paga em 

dinheiro no mês de maio. 

DESCRIÇÃO 

1. Zen-nichi Course :   Taxa Escolar do mês de abril (mensalidade) R$ 1.600,00  

                    Taxa de Transporte Escolar (Ida e Volta)    R$  390 ,00 (Somente um trecho 

                        sendo vinda ou retorno R$195,00) 

         

① Total (Usuário de transporte escolar: ida e volta)          R$ 1.990,00 

          ②  Total (Usuário de transporte escolar: somente ida ou volta) R$ 1.795,00 

 

2. Bunka Course :  Taxa Escolar do mês de abril (mensalidade)  R$ 250,00 

                Taxa de Transporte Escolar (Ida e Volta)       R$ 390 ,00 (Somente um trecho 

                    sendo vinda ou retorno R$195,00) 

 

① Total (Usuário de transporte escolar: ida e volta)     R$ 640,00 

        ②  Total (Usuário de transporte escolar: ida ou volta)    R$ 445,00 

        ③  Total (Aluno que não utiliza transporte escolar)      R$ 250,00 

 

3. Forma de pagamento 

※ Solicitamos para que o pagamento seja feito no período de 01 a 10 de cada mês na conta bancária 

indicada abaixo. 

※ Solicitamos que o pagamento do mês de abril seja feito até o dia 22 de abril(sex). 

※ Após realizar o depósito, solicitamos que o comprovante de depósito seja colocado no envelope 

de pagamento e enviado à Escola Japonesa de Manaus. 

 

DADOS BANCÁRIOS: 

     Associação Civil de Divulgação Cultural Japonesa de Manaus. 

     Agência: 2467-8 

     Conta Corrente: 47.565-3 

     Banco BRADESCO ( Aleixo) : 237 

     CNPJ  04.267.969/0001-84 

 

Atenciosamente, 

                          Kiyoyuki Saito (Presidente do Nihon Bunka Shinkokai de Manaus) 

                                  Katsumi Nakagawa  (Diretor da Escola Japonesa de Manaus) 


