
 
Circular 04/2019                                                                                    Brasília-DF, 10 de maio de 2019. 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

  

Solicitamos atenção especial para os itens que seguem. 

 

 

1. VACINAÇÃO – CONVÊNIO FIRMADO 

 

Diante da preocupação de todos com os perigos trazidos pela gripe, o Colégio CIMAN firmou 

parceria com a empresa Prime Vacinas, localizada no SMHN Qd. 02, bloco B, sala 205, Edifício Cléo 

Otávio (em frente ao HRAN) - Fone: 3257-1241, para oferta de desconto à comunidade escolar na 

imunização quadrivalente. Com esse convênio, a vacina que custa R$ 100,00 será aplicada por R$ 80,00. 

Para comprovação de vínculo com a comunidade escolar, é preciso apresentar carteira de estudante, 

contrato de prestação de serviços entregue no ato da matrícula ou declaração de escolaridade, que pode 

ser solicitada na secretaria. Lembramos que a vacinação depende do estoque disponível na empresa 

parceira. 

 

2. CAMPANHA DO ADESIVO CIMAN  

 

 No dia 2/5, realizamos mais um sorteio da Campanha do Adesivo CIMAN. A placa premiada foi    

JHD 8959. Solicitamos ao proprietário do veículo que procure a Direção do CIMAN para receber o prêmio, 

que corresponde ao valor de uma mensalidade escolar. Nossos parabéns! 

 

3. MENSALIDADE ESCOLAR – PARCELA 05  
 

Os boletos referentes ao pagamento da 5ª parcela da anuidade escolar encontram-se à 

disposição em nosso site ou, caso queiram, poderão ser retirados na secretaria. Os pais já 

cadastrados em nosso sistema on-line poderão imprimir seus boletos acessando o Portal dos Pais 

(http://pais.ciman.com.br). Para se cadastrar, basta solicitar orientação à secretaria do CIMAN (tel. 

3213-3737). O pagamento deverá ser feito, até a data do vencimento, na rede bancária. 

 

 

           Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento. 

    

               Com amizade, 

 

                                              Mark Mello  

                                                                              Diretor 
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